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    الحمد هلل رب العالميف، والصالة والسالـ عمى المبعوث رحمة لمعالميف، نبينا محمد وعمى آلو 
: وصحبو ومف تبعيـ بإحساف إلى يـو الديف ، وبعد

    فنظرًا إلقداـ أشخاص وطوائؼ عمى الطعف في أحاديث الصحيحيف ،وىما أصح الكتب بعد 
كتاب اهلل تعالى، فقد وجدت أف الحاجة ماسة لتجمية الشروط المطموبة لمف يقتحـ باب النقد 
والحكـ عمى الروايات، حتى ال ُيقدـ عميو مف ال ُيحسف ومف ال يستحؽ، ومف ال يعرؼ حؽ 

السابقيف 
ذا كاف الطعف في أحاديث الصحيحيف تعسفا وعصبية وطمبا لمشيرة ُيعد أمرا منكرا وطريقا     وا 

مستيجنا فإف الواجب يحتـ عمى كؿ غيور أف يقدـ ما عنده ُنصرة لمسنة النبوية، ونصرة 
لمصحيحيف وُنصرة لمشيخيف الذيف قدما ليذه األمة ىذا الجيد المبارؾ الذي أودعا فيو خالصة 

ذا كاف جحافؿ العمماء عمى مدى العصور قد عرفوا حؽ الكتابيف وحؽ  عمميما وثمرة جيدىما ، وا 
الشيخيف، فما ذلؾ إال أف الفضؿ يعرفو أىمو، وال ينكر الفضؿ إال جاحد أو جاىؿ،  والوفاء ليذه 
الجحافؿ مف العمماء يقتضي متابعتيما في الذب عف حياض ىذيف الكتابيف ، فيذا البحث ىو 

جيد المقؿ في ىذا االتجاه عسى اهلل تعالى أف يكتب لو السداد والقبوؿ 
: أىمية البحث

مف المعمـو أف العمماء قد وضعوا شروطا لممفتي وشروطا لممجتيد، وشروطا لمناقد في     - 
– وىمـ جرا، فكاف النقد الحديثي مف أولى ما ُيعتنى بو لتعمقو بسنة الحبيب ... المغة أو األدب،

، حيث إف نقد الحديث يتطمب تأىيال عمميا وممكة نقدية خاصة، فنقد -صمى اهلل عميو وسمـ
الروايات ليس باألمر السيؿ 

ومف المعمـو أف الذيف برزوا في جانب النقد الحديثي ىـ أفراد قالئؿ معروفوف عمى مر     - 
العصور، ليسوا متيميف في عمميـ وال إخالصيـ وال غيرتيـ عمى السنة، فجاءت ىذه الدراسة 
لتبيف أف النقد ليس كأل مباحا لمف ىّب ودّب، فأف األمر ديف وعمـ وأمانة، وقد عرؼ التاريخ 

كثيروف أقحموا أنفسيـ فيما ال يعنييـ فطعنوا في أحاديث الصحيحيف، فمـ يمتفت أحد إلى طعنيـ، 
  -(فأما الَزَبُد فيذىب ُجفاًء ، وأما ما ينفع الناس فيمكث في األرض)فذىبوا وذىب لغطيـ، 

-  17/الرعد

وفي ىذه الدراسة تبصير لطمبة العمـ بحاؿ ىذه الطعوف والدافع ليا، وفييا بياف الشروط     - 
المطموبة واألوصاؼ المتعينة لمف يريد أف يتكمـ في أحاديث الكتب التي التزمت الصحة، وأىميا 



الصحيحاف، حيث يتفوه بعضيـ بأف الصحيحيف ليسا مقدسيف، وبالتالي فإف نقد ما فييما مما لـ 
يصح متنا أو سندا أمر مطموب وباب مفتوح، حتى يعرؼ الناس أننا أحرار فال حرج عمينا أف 
نتطرؽ ليذا النقد عمى منابر المساجد أو عمى صفحات الجرايد حتى يسمع القاصي والداني، 
ف  فنبيت ىذه الدراسة إلى أف البحث العممي لو قواعده ومؤىالتو، ولو ظروفو ولو أسموبو، وا 

صغار طمبة العمـ يعرفوف أف العمـ ُيراعى فيو طبيعة المتعمـ، ويراعى فيو مخاطبة الناس عمى 
ف العالـ الداعي إلى اهلل تعالى حريص عمى عدـ إثارة فتنة  قدر عقوليـ، وتحديثيـ بما يعرفوف، وا 

وترسيخ شبية قد يصعب ردىا، وىو أمر تقتضيو الحكمة وأساسيات الدعوة 

 
: الدافع لكتابة ىذه الدراسة

 التنبيو عمى غياب احتراـ التخصص لدى كثير مف الناس في مجتمعنا، حيث إف كثيرا مف
المنتقديف لألحاديث المروية ليسوا مف المختصيف بالحديث النبوي، إنما يختصوف ببعض الميف، 

فمما فشموا في مضمار تخصصيـ جربوا أنفسيـ في نقد األسانيد واألخبار، وساعدىـ في ذلؾ 
التجرؤ عمى الديف في ظؿ غياب مف يحميو، ولو أنيـ تجرأوا عمى تخصص آخر كالطب مثال، 

. لوجدوا طريقيـ إلى المحاكـ

 التذكير بأنو يوجد مف يحمؿ شيادات في تخصص الحديث، لكف الشيادة ال تعني بحاؿ أف  
صاحبيا أصبح ناقدا لمحديث، ومف السيولة بمكاف الحصوؿ عمى الشيادة، لكف النظر في َمْف 

منحو الشيادة ؟ وكيؼ حصؿ عمييا؟، وما ىو العمـ الذي يحممو ويمارسو؟ 

 التحذير بأف بعض األشخاص يريد الشيرة وأف أسيؿ طريؽ لذلؾ انتقاد أحاديث أجمعت عمييا
األمة أو تمقتيا بالقبوؿ، لينظر الناس إليو عمى أنو مجدد وناقد ضّف الزماف بمثمو 

 ،كشؼ حقيقة مف يريد التيويف مف أمر كتابيف فييما توثيؽ لعقيدة وطريقة أىؿ السنة والجماعة
فيتظاىر انو مف أىؿ السنة ويريد الدفاع عف الكتابيف، وذلؾ بنسؼ ما فييما، نصرة لعقائد 
مبتدعة وأفكار مضممة، ذلؾ أنو ليس بأيدينا ما يوثؽ عقيدة أىؿ السنة سوى ىذيف الكتابيف، 
المذيف فييما أيضا الرد الحاـز عمى معتقدات أىؿ األىواء، فإذا سقطت الثقة بيذيف الكتابيف، 

ف زعزعة الثقة بيذيف الكتابيف العظيميف  المذيف ىما عمدة -أصبحنا بال سالح وبال مرجعية، وا 
، فيو زعزعة لمشريعة نفسيا -أىؿ السنة في الرجوع إلى حديث رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ



 تسميط الضوء عمى لوثة االعتماد عمى العقؿ في نقد األحاديث، حيث إف بعضيـ يتسرع في
الطعف والنقد لمجرد استشكاؿ عابر، دوف أف يتيموا عقوليـ، ودوف أف يتيموا قدرتيـ المغوية، أو 
معرفتيـ بأصوؿ الفيـ والخروج مف اإلشكاؿ، ودوف إدراؾ أف االستشكاؿ ال يعني البطالف في 

نفس األمر، وكأف عمماء األمة قديما وحديثا كانوا بال عقؿ، وىـ الذيف استخدموا عقوليـ في نقد 
األسانيد والمتوف، وقاموا بتنقية السنة مف كؿ ما عمؽ بيا مف دخيؿ، وبينوا ما أشكؿ مف الحديث 

 

-  حكم الطعن بأحاديث الصحيحين

   يالحظ أننا ال نجد لكثير ممف يتصدى لمطعف بأحاديث الصحيحيف مقاالت في تفنيد أباطيؿ 
العممانية، وال في بياف االنحرافات األخالقية، وال في تعرية الفساد الذي ظير في البر والبحر، وال 

في نقد سخافات العقمية الخرافية، وال في الدفاع عف افتراءات الرافضة بحؽ الصحابة ،وال في 
، وال في الدفاع عف الحجاب الذي يياجـ - صمى اهلل عميو وسمـ– الذب عف عرض رسوؿ اهلل 

ويحارب ،وال في الدفاع عف الفضيمة والطير الذي ُينادى بطرد أىمو ألنيـ يتطيروف، وغير ذلؾ 
مما يستوجب انشغالنا بالدعوة لديننا ودرء األخطار المتكاثرة، مما فيو ُشغؿ شاغؿ عف االلتياء 

، وىذا إنما ُيفسر بأنو الُجبف -رضي اهلل عنيـ-بنقد مراجع األمة والتيجـ عمى الصحابة
واالنخذاؿ، وعدـ القدرة عمى القياـ بواجب الدعوة، ومواجية الباطؿ، فال أسيؿ مف مسؾ القمـ 

. والعبث بمقدسات األمة والتشكيؾ بمستنداتيا بترديد أقواؿ المستشرقيف ومف شايعيـ

   ويالحظ أف مف يتعرضوف لمطعف بأحاديث الصحيحيف أنيـ كمما وجدوا إشكاال قد حّمو 
ذكروا ىذا اإلشكاؿ أو ذاؾ االعتراض وىّولوا، وأغفموا - العمماء، أو اعتراضا قد أجيب عنو

الجواب العممي، أو لـ يبحثوا عنو أصال، ليذا فإف الطػَّْعَف في َشْيٍء ِمف أحاديث الصحيحيف ِمّما 
ـْ يتكمـ فيو أحد ِمَف النقاد المتقدميف، ومما ال يستند إلى أسس النقد مف عالـ متخصص مع  لَػ

إنما ىو اتباع لغير سبيؿ - إىماؿ إجابات العمماء وعدـ التفريؽ بيف ما يمتنع صحتو وما ال يمتنع
المؤمنيف، وَضالٌؿ ُمبيٌف ، وبدعةٌ عظيمةُ ، وتوىيف لمصحيحيف، وتجرؤ عمى مرجعية أىؿ السنة، 

وخدمة ألىؿ األىواء والعممانييف 
    وىو قبؿ ذلؾ تجاىؿ لكؿ الجيود العظيمة التي بذليا عمماء الحديث ونقاده في جمع السنة 

والرحمة ليا، وتتبع رواتيا، ومعرفة أحواليـ مف الجرح والتعديؿ، والتنبو العظيـ ألخطاء الثقات مف 
خالؿ عمـ العمؿ، الذي ىيأ اهلل تعالى لو عمماء متفرغيف، شيد ليـ بالتحقيؽ واإلتقاف والدقة العدو 



ف وجود بعض االنتقادات اليسيرة عمى  قبؿ الصديؽ، وتمقت األمة مصنفاتيـ بالرضا والقبوؿ، وا 
ويكفي ىؤالء . بعض أحاديثيـ، إنما ىو تأكيد ليذا الرضا وىذا القبوؿ، والسعيد مف ُعدت غمطاتػو

مرجعا وطريقا ومذىبا، - صمى اهلل عميو وسمـ- فخرًا أنيػـ اعتمدوا السنة مما صػح عف رسوؿ اهلل
فال وربؾ  ):مرجعا يتحاكموف إليو، استنادا إلى قولو تعالى: ولـ يعتمدوا رأيا أو شخصا أو مذىبا

-  65/النساء-(....ال يؤمنوف حتى ُيحكموؾ فيما شجر بينيـ
    

: االحتجاج بصنيع بعض المحدثين المعاصرين
     المالحظ أف بعض مف يتصدى لمطعف في أحاديث الصحيحيف يحتج بأف بعض العمماء 

لو انتقادات عمى بعض أحاديث - رحمو اهلل– المعاصريف مثؿ الشيخ محمد ناصر الديف األلباني 
: الصحيحيف، وأف لو فيو أسوة حسنة،  قاؿ الدكتور محمد حوى 

 إذا استوفى الحديث شروطو، وأف نقد مف حيث المبدأطالما أكدت عمى أف السنة ُحّجة     "
أحاديث بعينيا لف يكوف مطعنًا في السنة وال في مف قاـ بالنقد، وىذا الشيخ ناصر األلباني قد نقد 

.  عشرات األحاديث في صحيح مسمـ وشيئًا  يسير جدًا في صحيح البخاري
فقد ضعؼ الشيخ ناصر رحمو اهلل، ما رواه مسمـ عف طريؽ أبي الزبير المكي عف جابر بف 

.  ألف أبا الزبير مدلس-  حديثاً 35وىي  -(عف)أي بصيغة )عبداهلل معنعنًا 
ينظر تنبيو المسمـ إلى تعدي األلباني عمى صحيح )   إضافة إلى نحو خمسة عشر حديثًا أخرى 

لمباحث محمود سعيد ممدوح، مع أني ىا ىنا أؤكد اعتراضي عمى منيج الباحث محمود  (مسمـ
لكف الشاىد أف . سعيد في نقد كالـ الشيخ ناصر وأسجؿ اعتراضي عمى عنواف الكتاب أساساً 

 ()." لبعض ما في الصحيحيف لـ يجعمو محؿ تيمة أبداً – أصاب أو اخطأ – انتقاد األلباني

: والجواب عف ذلؾ 

ال يعتد أصال بأحكامو عمى األحاديث جممة - رحمو اهلل-  إف مف يحتج بصنيع الشيخ ناصر
وتفصيال، خاصة أف الشيخ معروؼ بنقده ألدلة مخالفيو مف الصوفية ، والمذىبييف وأنو يصحح 

! أحاديث يردونيا، أو يرد أحاديث يصححونيا، فكيؼ يتخذوف الخصـ حكما وشاىدًا ؟
 إف الشيخ ناصر متخصص في عمـ الحديث والنقد، ولو باع طويؿ في معرفة التخريج 

والجرح والتعديؿ، وعمؿ الحديث، ولو اطالع واسع عمى مصادر السنة ومناىج النقاد، فمثمو إذا 
صحح أو انتقد رواية معينة، فإنما يتكمـ في تخصصو وما يتقنو وبناء عمى قواعد النقاد حسب 
اجتياده، ومؤلفاتو وجيوده في خدمة السنة تشيد لو بذلؾ، بينما مف رأيناه يطعف في أحاديث 



الصحيحيف ممف يستشيد بالشيخ ناصر لـ نر لو في خدمة السنة جيدا، ولـ نَر ما يدؿ عمى 
تقانو لعمـ الحديث، الميـ سوى إتقانو لتكرار كالـ السابقيف وأىؿ األىواء، ونقمو مف  تخصصو وا 

. كتب بعض المخالفيف لمسنة ، دوف أف يعزو
 ،ف كاف متخصصا في عمـ الحديث، إال أنو بشر يؤخذ منو ويرد  إف الشيخ ناصر نفسو وا 

وىنا يتولى أىؿ االختصاص تعقبو فيما يرونو أخطأ فيو، سواء مف حيث األسموب، مثؿ 
ونحو ذلؾ، إذ األصؿ أف يكوف مجرد العزو ألحد الصحيحيف  (صحيح أخرجو البخاري):قولو

كافيا بالحكـ بالصحة  
 ()أـ مف حيث المضموف، في أحكامو التفصيمية ونقده لبعض روايات الصحيحيف

وىو في كؿ ذلؾ إنما يصدر عف تخصص وخبرة وقواعد النقد، والمتخصصوف يتعقبونو بناء  - 4
عمى القواعد نفسيا، ألف الشيخ أو غيره قد يخطىء في فيـ أو تطبيؽ بعض قواعد النقد، والحوار 
العممي اليادؼ، مع حسف النية والبعد عف دواعي الشيرة، كفيؿ بالتوصؿ لمحؽ،  وىذا الدارقطني 
وىو المتخصص الخبير بيذه الصنعة ُأخذ عميو أخطاء في نقده ألحاديث الصحيحيف، لكف ُيغتفر 

. لو ذلؾ ألنو مجتيد في إطار تخصصو، فالمتخصص المؤىؿ ُيعذر بخالؼ غيره
 

:  انتقادات الحفاظ السابقين

أف كالـ بعِض الحػفػاظ :      وقد يحتج بعضيـ بوجود انتقادات سابقة، والجواب عف ذلؾ
السابقيف مثؿ الدارقطني وغيره في بعض أحاديِث الصحيحيف ال يخرجيما عف مكانتيما وتمقي 

: أقساـٌ ثالثة « الصحيحيف»األمة ليما بالقبوؿ، وأف األصؿ صحة ما فييما ، إلفَّ أحاديَث 

فيذا صحيٌح ، مجمع عمى : لـ يتكمػـ فيو َأحد مف اأَلئمة الحػفػّاظ ، وىو القسـ األكبر: قسـ - 1
. صحتو متمقى بالقػبوؿ 

تكمػـ فيو بعض المػنتسبيف إلى العمػـ مف غير المختصيف بعمـ الحديث ، أو بعض : وقسـ - 2
فيؤالء ال قيمة  لطػعنيـ وال : ولػـ يسبػقػيـ َأحػد مف اأَلئمة إلى ذلؾ أىؿ الفرؽ كالمعتزلة وغيرىـ ، 

فكالميـ قػّؿ أو كػثػر ال َأثػر لو وال تأثير ، إال َأْف يكوف .  َأو لػـ يذكروا اعتػبار، سػواء ذكروا عمة
أثػره في َداللتو عمى جْيميـ، ومف أمثمة ذلؾ ما ذىب إليو أكثر المعتزلة مف رد أحاديث عذاب 

القبر، ورد أحاديث الرؤيا،  ورد أحاديث النزوؿ اإلليي في الثمث األخير مف الميؿ، ورد أحاديث 
نزوؿ عيسى بف مريـ أو خروج الدجاؿ آخر الزماف، كؿ ذلؾ بحجة مخالفة العقؿ ، وىي كميا في 



الصحيحيف ومما تواتر معناه ، وقد أبانوا بذلؾ عف جيميـ بالسنة وفقييا، وأبانوا عف مرجعيتيـ 
.   وىي عقوليـ وأصوليـ التي قدموىا عمى النصوص الصحيحة الصريحة

تكمػـ فيو بعض الحػفػاظ المتقدِميف، وكانوا مف َأئمة الحديث والعمػؿ ومعرفِة الرجاؿ، : وِقسـ - 3
وَأصحاب اتػّبػاٍع واسػتقامة، اجتيدوا وانتقدوا بعض الروايات أو الطرؽ مما رأوه لـ يبمغ درجة شرط 

الصحيح،  وقصدىـ خدمة الصحيحيف والدفاع عف السنة، مع تعظيميـ لمكانة الصحيحيف، 
وشعورىـ أف ما قاموا بو إنما يؤكد المنزلة العالية ورضا األمة بجيودىـ 

يسيرة، وحػاؿ أحاديث ىذا القسـ  كحاؿ  غػيره مف « الّصحيحيف»   فَأحاديث ىذا القسـ في
أحاديث كتب السنة ، لكػّؿ عالـ مجتيد اجتياده، فػربػّما كػاف الصواب فييا التصحيح ، كما ىو 

. كػما ىو قػوؿ مخالفيما - وىو نادر-قػوؿ الشيخيف وىو الغالب ، َأِو التضعيؼ 
نػما نزاعيـ  عمى َأفَّ جممًة كبيرة مف أحاديث ىذا القسـ ليس خالؼ العمماء في صحة أصميا، وا 

كما ىو معمـو لدى أىؿ االختصاص، وتفصيؿ ذلؾ في . في بعض ألفاظيا، أو طػرقيا ونحو ذلؾ
مثؿ كتاب ىدي الساري لمحافظ ابف حجر، وكتاب األجوبة ألبي مسعود – في المراجع المختصة 

الدمشقي، وغيرىما 
 

:  الشروط المطموبة فيمن ينتقد األحاديث عموما وأحاديث الصحيحين خصوصا
     ىناؾ شروط تفرض نفسيا عمى كؿ مف يتصدى لنقد الحديث قياما بواجب األمانة، وعمال 
بمبدأ التناصح الذي ىو دليؿ عمى حب الخير لمناس، والتمسؾ بالديف، وال شؾ أف عمـ الحديث 

ف الغاية منو ىو خدمة السنة النبوية جمعا ورواية ودراية، وىو بذلؾ  أحد عموـ الشريعة الميمة، وا 
ذ أخذ اهلل ميثاؽ الذيف ُأوتوا الكتاب لتبيننَّو ): أمانة ومسؤولية عظيمة، وبياف لمعمـ، قاؿ تعالى وا 

ألف اعتماد المكمفيف واعتماد الفقياء المجتيديف -  187/آؿ عمراف-(...لمناس وال تكتمونو
وىو مف - رحمو اهلل-واعتماد المفسريف وغيرىـ سيكوف بناء عميو، ومف ىنا نجد اإلماـ الشافعي

ال يخفى مقداره في العمـ والفقو والمغة والقدرة عمى االجتياد، يضرب لنا أروع األمثمة لمقياـ بواجب 
أنتـ أعمـ بالحديث والرجاؿ مني، فإذا صح الحديث )-: رحمو اهلل-األمانة فيقوؿ لإلماـ أحمد

)(   (...فأعممني بو
    وىذا إنما يدؿ عمى تواضع جـ واحتراـ لشروط النقد، وأسوؽ فيما يمي ما توصؿ إليو فيمي 
القاصر مف شروط أرى أنو ينبغي أف تتحقؽ لدى مف يتعرض لنقد الحديث، نحف بأمس الحاجة 

إلييا في زمف كثر فيو طالب الحديث، وكثر فيو الناقدوف، وكثر فيو المشككوف، وكثرت فيو 



: األىواء وكثر فيو طالب الشيرة، وما أسوقو قابؿ لمنقد والمراجعة والتنقيح ونصيحة الناصحيف
وصوال لشروط موضوعية وأسس سميمة، حسما لفوضى التعرض لمصنفات الحديث في ىذا 

.   الزمف

: أن يكون الناقد من أىل السنة والجماعة: الشرط األول

، ىما مف أىؿ السنة والجماعة، وقد صنفا -رحميما اهلل تعالى-    فالشيخاف البخاري ومسمـ
كتابييما عمى طريقة المحدثيف مف أىؿ السنة، فميبس مف الالئؽ وال مف المعقوؿ أف يأتي شخص 

يخالفيما في المعتقد والمنيج فينتقد أحاديثيما 

   وكوف الناقد مف أىؿ السنة يقتضي أف يعتقد أف الحديث الصحيح أصؿ في ذاتو، ُيحتكـ إليو 
وال ُيحاكـ إلى غيره، حتى يكوف النقد موضوعيا، ألف أصحاب المذاىب العقدية عموما يعدوف 

المذىب أصال، ويردوف كؿ حديث يخالؼ مذىبيـ وقواعدىـ  

حديث كذا وكذا : "  وىذا اإلماـ الشافعي يرسخ مبدأ اعتماد الحديث أصال فكاف يقوؿ لإلماـ أحمد
، والبناء عمى الحديث يشمؿ ()" قوى اإلسناد محفوظ؟ فإذا قاؿ احمد نعـ جعمو أصال وبنى عميو 

أمور االعتقاد والفقو والسموؾ وكؿ شئوف الحياة، ومثؿ ىذا المنيج لو اتخذناه لكنا جديروف 
بوصؼ االتباع والتحاكـ لمشريعة 

كاالعتزاؿ والخروج -    ونعني بكوف الناقد مف أىؿ السنة أف ال يكوف متمبسا ببدعة اعتقادية
، وذلؾ أف النقد ُيقبؿ مف ناصح عالـ مف أىؿ السنة، ومف ينقد كتبيـ مف - والتشيع ونحو ذلؾ

غيرىـ ال عبرة بنقده، وال وزف لو، حيث ُيتيـ بأنو يسعى لتأييد اتجاىو وطريقتو االعتقادية المخالفة 
لمذىب أىؿ السنة، ونقد أحاديث تخالؼ مذىبو، إضافة إلى أف المخالفيف ألىؿ السنة يكونوف 

 ()عادة عمى جيؿ في طريقة أىؿ السنة وأصوليـ

    ثـ إف ىؤالء ال خبرة ليـ وال قدرة عمى التمييز بيف ما يصح أف يكوف حديثا وما ال يصح، قاؿ 
ولقد ُعِقد مرًة مجمٌس لشيِخ اإلسالـِ »: (في ترجمة عبد الغني المقدسي): الحافظ ابف رجب في 

ـَ فيِو بعُض أكابِر المخالفيَف، وكاف خطيب الجامع فقاَؿ الشيخ شرؼ . أبي العباِس ابِف تيميَة، فتكم
فأنا أكتب لؾ أحاديَث مف : كالمنا مَع أىؿ السنة، أما أنت: "الديِف عبد اهلل أخو الشيخِ 

، "! وكالمًا مف سيرِة عنتَر فال تػمّيُز بينيما: الصحيحيِف، وأحاديَث مف الموضوعات، وأظنو قاؿ
 ().«فسكت الرجؿ



فإف ُفرض أف أحدا نقؿ مذىب السمؼ كما يذكره، »:    ونحو ىذا ما قالو شيخ اإلسالـ ابف تيمية
فإما أف يكوف قميؿ المعرفة بآثار السمؼ كأبي المعالي، وأبي حامد الغزالي، وابف الخطيب، 

وأمثاليـ ممف لـ يكف ليـ مف المعرفة بالحديث ما ُيعدوف بو مف عواـ أىؿ الصناعة، فضال عف 
خواصيا، ولـ يكف الواحد مف ىؤالء يعرؼ البخاري، ومسمما، وأحاديثيما إال بالسماع، كما يذكر 
ذلؾ العامة، وال يميزوف بيف الحديث الصحيح المتواتر عند أىؿ العمـ بالحديث، وبيف الحديث 
المفترى المكذوب، وكتبيـ أصدؽ شاىد بذلؾ، ففييا عجائب، وتجد عامة ىؤالء الخارجيف عف 

ما قبؿ الموت، والحكايات  منياج السمؼ مف المتكممة والمتصوفة يعترؼ بذلؾ إما عند الموت، وا 
  ()..في ىذا كثيرة معروفة

    وىذا الشرط مستوحى مف طريقة النقاد في رد رواية المتمبس ببدعة إذا روى حديثا يوافؽ ىواه 
ويؤيد نحمتو، فكذا إذا طعف المبتدع في حديث يخالؼ معتقده فيو مردود لمخشية مف الغرض 

. واليوى وُنصرة ما يعتقده

فإف ىؤالء الذيف - :" مبينا سبب رواية أىؿ الحديث عف بعض المبتدعة: -     قاؿ ابف قتيبة
كتبوا عنيـ أىؿ عمـ وأىؿ صدؽ في الرواية، ومف كاف بيذه المنزلة فال بأس بالكتابة عنو والعمؿ 

بروايتو، إال فيما اعتقده مف اليوى، فإنو ال ُيكتب عنو وال ُيعمؿ بو، كما أف الثقة تُقبؿ شيادتو 
نما  عمى غيره وال تُقبؿ شيادتو لنفسو وال البنو وال ألبيو وال فيما جّر إليو نفعا أو دفع عنو ضررا وا 
منع مف قبوؿ قوؿ الصادؽ فيما وافؽ نحمتو وشاكؿ ىواه ألف نفسو ُتريو أف الحؽ فيما اعتقده وأف 

)(  "القربة إلى اهلل عز وجؿ في تثبيتو بكؿ وجو، وال ُيؤمف مع ذلؾ التحريؼ والزيادة والنقصاف

 مثاًل ، لوجدناىـ ال يعتدوف بالصحيحيف وال بمحدثي فمو نظرنا في طائفة الشيعة الرافضة    
أىؿ السنة عموما، وسبب ذلؾ واضح وىو أف أحاديث الصحيحيف تيدـ مذىبيـ مف أساسو، فيي 

ممموءة بفضائؿ الصحابة عموما، وفضائؿ أبي بكر وعمر وعثماف وطمحة والزبير، وفضائؿ 
رضي اهلل عنيـ أجمعيف، وال يوجد فييما شيئا عف الوصية - السيدة عائشة، وفضائؿ أبي ىريرة

، وليس فييما ما يدؿ عمى عصمة األئمة وأف الوحي ينزؿ إلييـ، -رضي اهلل عنو-بالخالفة لعمي
ونحو ذلؾ مف أصوؿ الشيعة، بؿ يوجد فييما ما ينقض أصوليـ وينسؼ معتقدىـ، فال عجب أف 

نجدىـ يوجيوف سياـ الطعف المميئة بالجيؿ والتحامؿ والكراىية، ومقابؿ ذلؾ تجدىـ يرووف 



ويحتجوف بروايات مكذوبة أو واىية ال يخفى عمى طالب عمـ مبتدىء ما يموح فييا مف عالمات 
الوضع والتصنع والخرافة ونصرة المذىب، وليذا ال ُيعد الصحيحاف أصال ومرجعا لالحتكاـ بيننا 

وبينيـ، ولو اتخذنا الصحيحيف مرجعا وحكما بيننا وبينيـ النتقض مذىبيـ مف أساسو 

الذي قاؿ فيو - صمى اهلل عميو وسمـ- ىؿ يسكت الشيعة عف حديث مرض وفاة النبي:     فمثال
ال عجب أف  ()(...مروا أبا بكر فميصؿ بالناس)-:رضي اهلل عنيـ–بمحضر مف الصحابة 

، وبطريقة -رضي اهلل عنو- الشيعة يردوف مثؿ ىذا الحديث ألنو ُيثبت أفضمية أبي بكر الصديؽ
توفي وىو راض عنو، – صمى اهلل عميو وسمـ – واضحة وصريحة ال لبس فييا، وُيثبت أف النبي 

فمف ىنا فإف كؿ نقد وكؿ طعف يأتي مف الشيعة ومف شايعيـ في أحاديث الصحيحيف ال قيمة لو 
وال وزف لو ، ىذا إذا سممنا أىميتيـ لمنقد الحديثي، وىـ ليسوا أىال لذلؾ، فعمـ الحديث ومعرفة 

.  النقد ليس مف صنعتيـ
، لوجدناىـ يضعِّفوف ويردوف أحاديث في الصحيحيف وغيرىما   ولو أخذنا المعتزلة مثاال آخر

ألنيا تخالؼ أصوليـ ومعتقدىـ، ليذا تجدىـ يردوف أحاديث الرؤيا في اآلخرة، وأحاديث الصفات، 
وأحاديث عذاب القبر، وغيرىا  
قريبا مف ىذا النيج لكف بشكؿ أخؼ، - مف غير المعتزلة-    وقد نحا كثير مف المتكمميف

كما ىو حاؿ ابف فورؾ  )احترموا النص فأثبتوا أحاديث الصحيحيف لكف أولوىا،- قدماؤىـ عموما
أما المتأخروف ، فنجد بعضيـ يتجرأ فيضعفوف ويردوف، ومثاؿ ذلؾ،  (مشكؿ الحديث: في  كتابو

، طعف فيو الشيخ محمد ()في صحيح مسمـ (.....في السماء: أيف اهلل ؟ قالت )حديث الجارية 
وال يوجد مسوغ لمطعف فيو سوى أنو ال يتفؽ مع أصوؿ المتكمميف في مسألة صفة  ()زاىد الكوثري

ال فالحديث صحيح لو طرؽ متعددة وشواىد متعددة، لكف التعصب ُيعمي  العمو هلل تعالى، وا 
وُيصـ 

    فمف ىنا كاف كؿ نقد أو طعف يأتي مف رجؿ ينتحؿ مذىبا عقديا مخالفا لمذىب أىؿ السنة 
والحديث غير مقبوؿ ألنو متيـ بأنو يدافع عف مذىبو ونحمتو، بتوىيف ما صح مما يخالؼ ذلؾ، 
ومف ىنا نجد التعسؼ في طريقة النقد واالعتماد فقط عمى ما يدعونو عقال، ومف ىنا كاف كتاب 
ابف قتيبة في مجممو، ردًا عمى طريقة ىؤالء في استشكاؿ الروايات والتسرع في ردىا، وكاف يمـز 
ىؤالء رد كؿ ما جاء في القرآف مما يخالؼ أصوؿ اعتقادىـ، لكنيـ ال يستطيعوف فمجأوا لمتعسؼ 

. في تأويميا، كما تأولوا آيات الصفات، وآيات الرؤيا والنظر إلى اهلل تعالى في اآلخرة



 فأصحاب المذاىب العقدية عموما يعدوف المذىب أصال، ويردوف كؿ حديث يخالؼ مذىبيـ 
  وقواعده

    وقد تنبو عمماءنا السابقوف ألثر االتجاه العقائدي في التعامؿ مع الثابت مف السنة، ويدؿ عمى 
ذلؾ ما كتبو ابف قتيبة في كتابو تأويؿ مختمؼ الحديث، وما نقمو مف طعوف المعتزلة في 

األحاديث ورده لشبياتيـ 
:  ويدؿ لذلؾ أيضا ما فعمو الحاكـ في المستدرؾ

     حيث تعرض الحاكـ رحمو اهلل لكؿ مف تكمـ في أبي ىريرة رضي اهلل عنو ، وجعميـ أصنافًا 
نما يتكمـ في أبي ىريرة لدفع أخباره مف قد : "، وكأنو يرد عمى ىؤالء المعاصريف فقاؿ رحمو اهلل  وا 

أعمى اهلل قموبيـ، فال يفيموف معاني األخبار، إما معطؿ جيمي يسمع أخباره التي يرونيا خالؼ 
فيشتموف أبا ىريرة ويرمونو بما اهلل تعالى قد نزىو عنو، تموييًا عمى - الذي ىو كفر- مذىبيـ 

. الرعاع والَسِفمة، أف أخباره ال تثبت بيا الحجة
ما خارجي يرى السيؼ عمى أمة محمد  وال يرى طاعة خميفة وال - صمى اهلل عميو وسمـ -    وا 

خالؼ مذىبيـ - صمى اهلل عميو وسمـ- إماـ، إذا سمع أخبار أبي ىريرة رضي اهلل عنو عف النبي
. الذي ىو ضالؿ، لـ يجد حيمة في دفع أخباره بحجة وبرىاف، كاف مفزعو الوقيعة في أبي ىريرة
   أو قدري اعتزؿ اإلسالـ وأىمو، وكفَّر أىؿ اإلسالـ الذيف يتبعوف األقدار الماضية التي قدرىا 
اهلل تعالى وقضاىا قبؿ كسب العباد ليا، إذا نظر إلى أخبار أبي ىريرة التي قد رواىا عف النبي 

في إثبات القدر لـ يجد بحجة يريد صحة مقالتو التي ىي كفر وشرؾ، - صمى اهلل عميو وسمـ- 
. أف أخبار أبي ىريرة ال يجوز االحتجاج بيا : كانت حجتو عند نفسو

   أو جاىؿ يتعاطى الفقو ويطمبو مف غير مظانو، إذا سمع أخبار أبي ىريرة فيما يخالؼ مذىب 
مف قد اجتبى مذىبو وأخباره ، تقميدًا بال حجة وال برىاف ، تكمـ في أبي ىريرة ، ودفع أخباره التي 

. تخالؼ مذىبو، ويحتج بأخباره عمى مخالفيو، إذا كانت أخباره موافقة لمذىبو 
   وقد أنكر بعض ىذه الفرؽ عمى أبي ىريرة أخبارًا لـ يفيموا معناىا ، أنا ذاكر بعضيا بمشيئة 

ثـ أخذ الحاكـ يذكر بعض األحاديث التي استشكمت مف أحاديث أبي ىريرة .  أىػ " اهلل تعالى 
 ()ويجيب عنيا 

وقد امتاز أىؿ السنة بأنيـ لـ يكونوا يجرحوف مخالفييـ مف أىؿ األىواء والبدع إال إذا :    قمت
أو أف - صمى اهلل عميو وسمـ- كانت بدعتو تؤدي إلى كفر، أو وقوع في صحابة رسوؿ اهلل 

يكوف داعية إلى بدعتو، ألف الداعية قد يحممو تزييف بدعتو عمى تحريؼ الروايات وتسويتيا عمى 



ما يقتضيو مذىبو، أو لـ يكف داعية ولكف حديثو موافؽ لما يدعو إليو، ويروف في ذلؾ كمو ما 
يشكؾ في صدقو وأمانتو، فالخالؼ في التجريح بيف أىؿ السنة وغيرىـ راجع في الحقيقة إلى 

الشؾ بصدؽ الراوي وعدالتو وضبطو لما يرويو، وليس إلى مجرد الخالؼ المذىبي الطائفي، وىي 
.   قاعدة ثابتة عند المحدثيف

   ولذلؾ وجدنا أصحاب الكتب الستة وفي مقدمتيـ الشيخاف يحتجوف بأحاديث جماعة مف 
المبتدعة الثقات في كتبيـ ماداموا مستوفيف لشروط الرواية، فقد حدَّث البخاري عف عباد بف 

حدثنا الصدوؽ في روايتو، المتيـ في دينو : يعقوب الرواجني الذي كاف يقوؿ فيو ابف خزيمة 
عباد بف يعقوب، واحتج بمحمد بف زياد األلياني وحريز بف عثماف الرحبي، وىما ممف اشتير 

شيعي : " عنيما النصب، وعمراف بف حطاف الخارجي، وأباف بف تغمب الذي قاؿ فيو الذىبي 
. ، وذلؾ قمة العدؿ واإلنصاؼ()"جمد، لكنو صدوؽ، فمنا صدقو وعميو بدعتو 

 
: التخصـص في عمم الحديـث: الشـرط الثاني 

   وىو شرط أساسي، حيث ينبغي أف ال يتكمـ شخص في عمـ إال إذا أتقنو ومير فيو، وقد قاؿ 
وعندما "  إذا تكمـ المرء في غير فنو أتى بالعجائب: "، وقالوا"قيمة كؿ امرىء ما ُيحسف: "الحكماء

يتكمـ الشخص في تخصصو الذي يتقنو فإنما يحتـر نفسو ويحتـر غيره ويبتعد عف إيقاع الناس 
في الخطأ والجيؿ والضالؿ، ويمتـز بأمانة العمـ، فكما أنو مف األمانة أف يتكمـ العالـ ويبيف فيما 

وقولو عميو - 187/آؿ عمراف-(لتبيننو لمناس وال تكتمونو ):يعممو مف الحؽ التزاما بقولو تعالى
 ()(مف سئؿ عف عمـ فكتمو ُألجـ بمجاـ مف نار يـو القيامة ):السالـ

   كذلؾ مف األمانة أف ال يتكمـ الشخص فيما ال يحسنو، وقد ُكمفنا أف نتكمـ فيما ُنحسف ونعمؿ 
ما نحسف، وأف نتحرى الحؽ، والحؽ ال ُيعرؼ سوى بالعمـ والفيـ والبحث، والتخصص خير وسيمة 

نما نيضت الحضارة الحديثة باحتراـ مبدأ التخصص، فنشط البحث واالختراع،  إلى ذلؾ، وا 
وتراكمت المنجزات، حتى تحقؽ ما نراه مف الرقي والتقدـ ووسائؿ التقنية والرفاىية، في كافة 

المجاالت 

    فقديما مثال كاف الطبيب يطبب في كافة أمور الجسد، بينما نجد اليـو التخصص في كؿ 
عضو في الجسد، فيناؾ تخصص الباطنية وتخصص الجمدية وتخصص العيوف وتخصص 
القمب، وىكذا، وال تجد طبيبا متخصصا في العيوف مثال يقـو بعمميات جراحية لمقمب أو في 



الجمدية وىمـ جرا مع أنو طبيب، لكف لألسؼ نجد مف تعمـ شيئا مف الفقو أو شيئا مف التفسير، 
يريد أف يجعؿ نفسو عالمة في كؿ شؤوف العمـ الشرعي، وتجده يقدـ نفسو عمى أنو وصي عمى 
السنة النبوية، فيصحح وينتقد كما يشاء، وُيطيح بجيود العمماء المتخصصيف عمى مدى القروف، 

. فمف ىنا تحدث الفوضى، وىو يعبر عف فساد الذوؽ وضعؼ الورع وعدـ الشعور بالمسؤولية
يـو تبمى السرائر، وسيكوف خصمو أىؿ - صمى اهلل عميو وسمـ- وىذا سيكوف خصمو رسوؿ اهلل

التخصص في عمـ الحديث ونقده، أمثاؿ األئمة أحمد والبخاري ومسمـ وأبو زرعة وأبو حاتـ 
  .وغيرىـ ممف شيدوا صرح عمـ الحديث والنقد، ونريد اليـو أف نيدـ ىذا الصرح بجرة قمـ 

 :وتأصيل مسألة احترام التخصص من الكتاب والسنة وعمل الصحابة وتاريخ عممائنا كما يمي
 : الكريم   من الكتاب

فأمر تعالى بسؤاؿ أىؿ التخصص، فال - النحؿ( ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ ڀ ڀ ): نجد قولو  تعالى ،
يجوز أف يفتي في مسائؿ الفقو غير فقيو متقف، يعرؼ األدلة وطرؽ االستنباط، وىكذا عمـ 

  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳ     ڳچگ  گ  :التفسير والحديث والمغة وغيرىا كما قاؿ تعالى
النساء    چ ھ    ںڻ

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  پ  پ       پ  پ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ ٱ  :قولو تعالى: ونجد في كتاب اهلل تعالى أيضا  
آ ؿ عمراف، فيذه اآلية الكريمة ترشد أف واجب البياف   چ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

في العمـ إنما ىو ألىؿ الكتاب أي العمماء، وكؿ عالـ يبيف ما يعرفو مف الحؽ 
  ڑ     ڑ  ژ  ژ  ڈ   ڈ  ڈ    ڈ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ    ڇ ):  ونجد في كتاب اهلل أيضا قولو تعالى

األعراؼ ،  فأي   چ ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳک  ک  ک  ک  گ    گ  گ      گ  
سواء كاف تصحيحا أو نقدا، إف لـ يكف - صمى اهلل عميو وسمـ– قوؿ يتعمؽ بسنة رسوؿ اهلل 

صادرا مف أىمو، فيو قوؿ عمى اهلل بغير عمـ، ألف السنة وحي،  وىي بياف كتاب اهلل، ومرجعيا 
     ھ  ھھ  ہ  ہہ   ہ    ۀ   ۀ  ٹ  ٹ  ڻ  ڻچ : إلى اهلل تعالى، وقد أمر اهلل بيا في قولو  تعالى 

ؿ عمى الشريعةچ  ۓ  ے  ے  ھ . الحشر، فالمتكمـ فييا بغير عمـ وتخصص متقوِّ
عف خطورة التكمـ بغير  (إعالـ الموقعيف )في كتابو - رحمو اهلل-    وقد تكمـ العالمة ابف القيـ

ولما كاف التبميغ عف اهلل سبحانو يعتمد العمـ بما يبمغ والصدؽ فيو، لـ تصمح  (:عمـ وتمكف، فقاؿ
مرتبة التبميغ بالرواية والفتيا إال لمف اتصؼ بالعمـ والصدؽ، فيكوف عالما بما يبمغ صادقا فيو، 

ويكوف مع ذلؾ حسف الطريقة، مرضي السيرة، عدال في أقوالو وأفعالو متشابو السر والعالنية في 
ذا كاف منصب التوقيع عف المموؾ بالمحؿ الذي ال ينكر فضمو، وال  مدخمو ومخرجو وأحوالو، وا 



يجيؿ قدره وىو مف أعمى المراتب السنيات، فكيؼ بمنصب التوقيع عف رب األرض والسموات ؟ 
فحقيؽ بمف أقيـ في ىذا المنصب أف يعد لو عدتو وأف يتأىب لو أىبتو، وأف يعمـ قدر المقاـ الذي 

وليوقف .....أقيـ فيو، وال يكوف في صدره حرج مف قوؿ الحؽ والصدع بو، فإف اهلل ناصره وىاديو 
 ()أنو مسئوؿ غدا وموقوؼ بيف يدي اهلل تعالى

: إثـ وخطورة القوؿ بغير عمـ، ونقؿ نقوال مفيدة عف السمؼ فمنيا- رحمو اهلل-   ثـ بيف
سمع النبي صمى اهلل عميو وسمـ  :عف أبيو عف جده قاؿعمرو بف شعيب روى الزىري عف  - 

إنما ىمؾ مف كاف قبمكـ بيذا ، ضربوا كتاب اهلل بعضو ببعض ، ) :قوما يتماروف في القرآف فقاؿ
نما نزؿ كتاب اهلل يصدؽ بعضو بعضا ، وال يكذب بعضو بعضا ، فما عممتـ منو فقولوا ، وما  وا 

 () (جيمتـ منو فكموه إلى عالمو
  .   فأمر مف جيؿ شيئا مف كتاب اهلل أف يكمو إلى عالمو ، وال يتكمؼ القوؿ بما ال يعممو 

أال عذرتني عند :قمت :رأسيا  قالت أبو بكر أنو لما نزؿ عذرىا قبؿ عائشة عف مجاىد وعف  - 
 أي سماء تظمني وأي أرض تقمني إذا قمت ما ال أعمـ ؟  :، فقاؿ -صمى اهلل عميو وسمـ-النبي 
فإف  "اهلل أعمـ" مف كاف عنده عمـ فميقؿ بو، ومف لـ يكف عنده عمـ فميقؿ  :ابف مسعودوقاؿ  - 

   (قؿ ما أسألكـ عميو مف أجر وما أنا مف المتكمفيف : (اهلل قاؿ لنبيو

 لجمع ليا أىؿ بدرعمر إف أحدىـ ليفتي في المسألة ولو وردت عمى  :أبو حصيف األسديوقاؿ -
سمعت  :وقاؿ .فإنو عسى أف يتييأ لو الخير "ال أعمـ  " : مف فقو العالـ أف يقوؿ :مالؾ  وقاؿ 

، حتى يكوف ذلؾ أصال  "ال أدري  "ينبغي لمعالـ أف يورث جمساءه مف بعده  :ابف ىرمز يقوؿ 
 في أيدييـ يفزعوف إليو 

، فسألو عف شيء فمكث أياما ما يجيبو ، مالؾ  جاء رجؿ إلى  :عبد الرحمف بف ميديوقااؿ -
ما شاء اهلل، يا ىذا إني  :إني أريد الخروج ، فأطرؽ طويال ورفع رأسو فقاؿأبا عبد اهلل يا  :فقاؿ

  ()أتكمـ فيما أحتسب فيو الخير ، ولست أحسف مسألتؾ ىذه
 

  :ومن السنـة
صمى  –نجد جممة مف األحاديث الصحيحة التي تؤصؿ لوجوب احتراـ التخصص، مثؿ قولو    

 :-اهلل عميو وسمـ

 ( مف يرد اهلل بو خيرا يفقو في الديف)() 
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 فالفقو في الديف أمر ممدوح وىو نعمة وعطاء مف اهلل تعالى، يختص بو مف يشاء مف عباده 
ممف أخذ باألسباب وُأوتي فيما، واجتيد وسير ورحؿ والتقى بأىؿ العمـ، فوفقو اهلل لمفقو والمعرفة، 

 فيو ليس لكؿ الناس 

  ذكر ذلؾ في معرض بياف أصناؼ  ()(فذلؾ مثؿ مف فقو في ديف اهلل  ):وفي حديث آخر قاؿ
الناس في االنتفاع باليدى والعمـ، وكما أف األراضي تختمؼ في خصوبتيا وقدرتيا عمى االنتفاع 

 بالمطر، كذا العقوؿ والقموب، تختمؼ في معرفة الشرع وفيمو واالنتفاع بو

 إلى تبميغ حديثو وأدائو بإتقاف، وعدـ  -صمى اهلل عميو وسمـ -وفي باب التبميغ ندب النبي
التصرؼ فيو بما يفيمو الراوي، وجعؿ العمة في ذلؾ أف حامؿ الحديث قد ال يفقو ما فيو حؽ 

نّضر اهلل امرأ سمع مقالتي فوعاىا  ):الفيـ، وأف األولى لو ترؾ الفيـ واالستنباط ألىمو، فقاؿ
رّب حامؿ فقو غير فقيو،  ):، وفي رواية  (فحفظيا، فأداىا كما سمعيا فرب مبمغ أوعى مف سامع

  () (ورب حامؿ فقو إلى مف ىو أفقو منو

    ومثمما أف حامؿ الحديث قد ال يفقو ما فيو، فكذا قارىء الحديث قد ال يفيـ ما فيو، وقد 
 .يستشكمو، فواجبو أف ال يتسرع بالطعف بؿ يترؾ ذلؾ لمف يفيمو ويدفع عنو اإلشكاؿ

 إنما  !أال سألوا إذا لـ يعمموا؟):في معرض معاتبة مف أفتى بغير عمـ-صمى اهلل عميو وسمـ-وقاؿ
ومعنى ىذا أف الذي أفتى بغير عمـ قد تسبب بيالؾ نفس مؤمنة، وكاف  ()(شفاء الِعيِّ السؤاؿ

واجبو إذا لـ يعمـ أف يسأؿ ويتحقؽ، بدؿ أف يجازؼ، فكاف درسا لمصحابة في احتراـ العمـ وأف 
الفتوى ليست لكؿ أحد، ومف ىنا ال نعجب إذا رأينا الصحابة يتدافعوف الفتوى، كؿ يود أف أخاه 

 يكفيو ذلؾ

في معرض بياف خطورة القضاء وانو ينبغي أف يكوف بعمـ  -صمى اهلل عميو وسمـ–وقاؿ -5
  :وعدؿ

اثناف في النار وواحد في الجنة، رجؿ عرؼ الحؽ فقضى بو فيو في الجنة،  :القضاة ثالثة)  
ورجؿ عرؼ الحؽ فمـ يقض بو وجار في الحكـ فيو في النار، ورجؿ لـ يعرؼ الحؽ فقضى 

   (.((لمناس عمى جيؿ فيو في النار 
نما كاف القضاء بيذه الخطورة ألف القاضي يخبر عف اهلل عز وجؿ في حكـ ىذه الواقعة،      وا 

والذي يعنينا ىنا ىو القسـ األخير، وىو الذي  فيو أمانة عظيمة، تحتاج عمما وفقيا وخبرة وعدال،
لـ يعرؼ الحؽ فقضى لمناس عمى جيؿ، فقد توعده الحديث بأنو في النار، وىكذا حاؿ كؿ مف 



يتكمـ دوف أف يعرؼ الحؽ، فمف قضى بصحة حديث عف جيؿ يخشى عميو مف ىذا الوعيد، 
وكذا مف يقضي ببطالف حديث صححو أئمة الحديث المختصوف يخشى عيو مف ىذا الوعيد، 

ألنو قضى بغير عمـ، وطريؽ معرفة الحؽ ىو التخصص والبحث العممي الموضوعي والبعد عف 
     (فماذا بعد الحؽ إلى الضالؿ)وعدـ الخضوع لعصبية أو مواقؼ مسبقة  اليوى

     والنصوص في ذلؾ كثيرة، وىي إنما تدؿ عمى تفاوت الناس في الفيـ والفقو ومعرفة األدلة، 
 وفي ذلؾ رد عمى كؿ مف يذىب إلى أف العمـ الشرعي والنقد مشاع لكؿ أحد

حالة محمد شحرور، الذي كتب في تفسير  :، منيا:     ويكفينا ىنا التذكير ببعض الحاالت
الميندس جواد  :القرآف فأتى بالعجائب، ويعمـ ذلؾ المتخصصوف في التفسير، والحالة الثانية

فأتى  (صحيح صحيح البخاري )عفانة، الذي تعدى عمى صحيح البخاري، وكتب ما سماه
بالعجائب أيضا، وبفضؿ اهلل فإف أمثاؿ ىذه الكتابات مف غير المتخصصيف ال يقيـ ليا الناس 
وزنا، وليس ليا قيمة في البحث العممي، وذلؾ أف الناس بفطرتيـ يعرفوف مف أيف يتمقوف العمـ، 

ذا لقيت كتابات ىؤالء قبوال واستحسانا عند بعض العامة ممف ال يفرؽ بيف الحديث وبيف  -وا 
، فذلؾ ألف الباطؿ ال يعدـ أنصارا، ليذا ال تستغرب أف نجد مف يناصر -حكاية مف سيرة عنترة

محمد حوى عمى ما سطرتو أيدييـ مف تطاوؿ عمى أحاديث .شحرور أو جواد عفانة، أو د
 .لو خرج الدجاؿ لوجد أنصارا :الصحيحيف، فكما قاؿ أحدىـ

 

 إتقان الصنعة الحديثية، ومعرفة أسس التصحيح وأسس النقد :الشرط الثالـث
فيناؾ الكثير ممف  –   وىذا شرط متفرع عف الشرط السابؽ، ألف التخصص وحده ال يكفي 

، فال بد مف -لكف بينيـ وبيف النقد أوديًة وجباال -يحمموف شيادة التخصص في عمـ الحديث
إتقاف الصنعة وتوفر الممكة النقدية، والمطمع عمى تاريخ السنة وتاريخ النقد، يجد أف المتخصصيف 

 في عمـ الحديث كانوا مف الكثرة بمكاف، لكف النقاد كانوا قمة، وذلؾ فضؿ اهلل يؤتيو مف يشاء

اإلماـ الشافعي محدث، لكنو شعر أنو ليس متخصصا في نقد الحديث وال متفرغا لو  :    فمثال 
 ()النشغالو بالفقو، فاعتمد في النقد عمى اإلماـ أحمد 



   وىؤالء الذيف كانوا يسألوف ابف معيف في الجرح والتعديؿ كانوا محدثيف ومتخصصيف، لكنيـ 
 كانوا يسألوف العالـ الناقد الخبير الممارس وىو ابف معيف

    انظر أيضا إلى الترمذي وىو المحدث المشيور، يسأؿ شيخو البخاري في عمؿ الحديث، ومف 
ذعانو لنقده  (العمؿ الكبير لمترمذي )طالع كتاب يعرؼ مدى احتراـ الترمذي لشيخو البخاري وا 

 وأحكامو، وليس ذلؾ إال اعتراؼ مف الترمذي لصاحب الصنعة وتسميـ بأحكامو

وال ننسى موقؼ اإلماـ مسمـ، وىو اإلماـ الناقد كيؼ أنو أذعف لشيخو البخاري عندما أوضح لو 
ال يبغضؾ إال حاسد،  ):عمة إحدى روايات حديث كفار المجمس ، فقد انكب عميو يقبمو ويقوؿ لو

 ()(وأشيد أف ليس في الدنيا مثمؾ

، ومع  ()"الحافظ الثبت شيخ الفقياء والمحدثيف ":الذي وصفو اإلماـ الذىبي بقولو :وىذا البرقاني
ذلؾ فإف ىذا الحافظ قد أذعف لمدارقطني وعرؼ مقداره  وكتب عنو سؤاالت في الجرح والتعديؿ ، 
ثـ كاف الجامع لما أماله الدارقطني مف عمؿ الحديث، بعد سؤاالت المحدث أبو منصور الكرخي، 

  ()وىو محدث أيضا

   وىكذا، نجد أف تمييز الصحيح مف السقيـ ونقد الروايات نيض بو فئة مف عمماء الحديث الذي 
تضمعوا مف أدوات الممكة النقدية، ليذا قاؿ الحافظ ابف حجر واصفا عمـ العمؿ الذي ىو أساس 

وىو مف أغمض أنواع عمـو الحديث وأدقيا، وال يقـو بو إال مف رزقو اهلل  ) :لمف ينقد األحاديث 
تعالى فيما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة، وممكة قوية باألسانيد والمتوف، وليذا لـ 

 ()(.يتكمـ فيو إال قميؿ مف أىؿ ىذا الشأف
ذىب " : (277:ت)رحمو اهلل قاؿ اإلماـ أبو حاتـ (264:ت) وليذا لما توفي أبو زرعة الرازي

 () "الذي كاف ُيحسف ىذا  المعنى،ف ما بقي بمصر وال بالعراؽ أحد ُيحسف ىذا
 !وىنا يحؽ لنا أف نسأؿ ىؿ ىؤالء الذيف ينقدوف أحاديث الصحيحيف ممف ُيحسف عمـ العمؿ ؟

    ليذا فإننا نرحب بأي نقد يأتي مف متخصص، متقف لصنعة الحديث وقواعد النقد، وعالـ 
بمنيج الشيخيف، ال ينطمؽ مف االنتصار لمذىب أو طائفية عقائدية، يطرح نقده أماـ أىؿ 

وليس عمى صفحات الجرايد أماـ العواـ وأماـ الحانقيف عمى السنة مف العممانييف  -االختصاص،
فيذا النقد نستقبمو بصدر رحب،  -والمستغربيف الذيف يفرحوف لكؿ مف ييدـ لبنة مف صرح السنة



ونحاور صاحبو فإما أف يثبت لنا صحة نقده وأما أف نثبت لو خطأه في ذلؾ ويكوف مستعدا 
 .لمتراجع إف ثبت لو خطأ نقده

وما المانع أف يأتي النقد مف غير متخصص في الحديث، فقد يفتح اهلل عمى  :       وقد يقوؿ قائؿ
إف ىذا كالـ  :مف يشاء ويطمع عمى عمة في متف حديث ما أو في سنده؟  نقوؿ جوابا عمى ذلؾ 

نما يأتي البحث المفيد والنتائج السميمة مف أىؿ الصنعة واالختصاص، والمطمع عمى  نظري، وا 
انتقادات غير المتخصصيف أو انتقادات المذىبييف يجدىا عادة تركز عمى انتقاد متوف أحاديث 
تمقتيا األمة بالقبوؿ، بحجة مخالفة العقؿ أو القرآف ونحو ذلؾ، وكأف جيوش المحدثيف وعمماء 

األمة  عمى مدى القروف كانوا بال عقؿ أو كانوا ال يفيموف القرآف، والواقع أنيـ كانوا أكثر 
عقالنية وأكثر فيما وتدبرا لمقرآف، لذلؾ احترموا النصوص واحترموا عقوليـ أف تتدخؿ فيما ىو 

ذا انتقد ىؤالء شيئا مف األسانيد تراىـ ُيظيروف جيميـ  معقوؿ أو فيما ىو خارج مجاؿ عقوليـ، وا 
 .ليذه الصنعة ويتمسكوف بظواىر األمر جاىميف خفايا ودقائؽ ىذا العمـ

      ثـ إف فتح باب النقد لكؿ مف ىب ودب يوىف السنة ويوىف مراجعنا العظيمة، بتسمؽ مف ال 
يحسف النقد، ويجعميا تحت رحمة عقوؿ ال تعرؼ حجميا وال تعرؼ مجاليا، وال تدرؾ خطورة ما 
تقوؿ ، ثـ ىي غير منزىة عف الغرض وطمب الشيرة ، واالشتغاؿ بما ال يعنييا، وصدؽ رسوؿ 

 ()(مف حسف إسالـ المرء تركو ما ال يعنيو ):إذ يقوؿ -صمى اهلل عميو وسمـ –اهلل 

 :معرفة منزلة الكتابين ومنيج الشيخين في التصحيح وانتقاء األحاديث وتخريجيا :الشرط الرابع
خمسة متفؽ عمييا، وخمسة مختمؼ :()   عندما تكمـ الحاكـ في أقساـ الصحيحيف ذكر أنيا عشرة

 .فييا

ثـ سرد ما يراه مف  ...فأعالىا اختيار الشيخيف، وىو  :فأما الخمسة المتفؽ عمييا :    قاؿ
 شرطيما

    وقد تتابع أىؿ العمـ في بياف أف ما يخرجو الشيخاف ىو أعمى أنواع الصحة، قاؿ ابف 
في معرض حديثو عف أقساـ  - :، وقاؿ() "الصالح وكتابيما أصح الكتب بعد كتاب اهلل العزيز

فأوليا صحيح أخرجو البخاري ومسمـ جميعا، الثاني صحيح انفرد  ":الصحيح في الكتب المخرجة
وأعالىا    ....، الثالث صحيح انفرد بو مسمـ أي عف البخاري -أي عف مسمـ -بو البخاري

ُيطمقوف ذلؾ ويعنوف بو اتفاؽ  "صحيح متفؽ عميو":األوؿ وىو الذي يقوؿ فيو أىؿ الحديث كثيرا 
البخاري ومسمـ ال اتفاؽ األمة عميو، لكف اتفاؽ األمة عميو الـز مف ذلؾ وحاصؿ معو، التفاؽ 



ومف فوائدىا القوؿ ....وىذا القسـ جميعو مقطوع بصحتو ....األمة عؿ تمقي ما اتفقا عميو بالقبوؿ
باف ما انفرد بو البخاري أو مسمـ مندرج في قبيؿ ما ُيقطع بصحتو لتمقي األمة كؿ واحد مف 

 ()وقد تتابع عمماء الحديث عمى تأكيد كالـ ابف الصالح ()"...كتابييما بالقبوؿ

   ذلؾ أف الشيخيف البخاري ومسمما، ليما منيج في انتقاء الحديث الصحيح بيَّنو العمماء، يحسف 
 :ويدخؿ في ذلؾ :بمف يريد التعرض ألحاديثيما انتقادا أو استدراكا معرفة ىذا المنيج

  معرفة الرواة الذيف احتجا بيـ، وأف ىؤالء الرواة في المرتبة العميا مف الضبط واإلتقاف، وتمييزىـ
 عمف أخرجا ليـ في المتابعات أو الشواىد 

  ومعرفة أنيـ ال يخرجوف األحاديث األصوؿ عف كؿ الثقات، إنما يحتجوف بالمشاىير ممف 
ُيعتمد عميو إذا تفرد في األحاديث األصوؿ، وسوى ذلؾ ال يخرجوف إال عمف توبع بعد اعتبار 

 .()حديثو

  ومعرفة منيجيـ في تخريج أحاديث جماعة مف الرواة ليسوا في الدرجة العميا مف الضبط  لكف 
سييؿ بف  :انتقوا مف أحاديثيـ ما دلت القرائف عمى أنيـ قد حفظوا وضبطوا أحاديث معينة، فمثال

أبي صالح، والعالء بف عبد الرحمف، احتج بيما مسمـ في بعض حديثيما وليس كمو، حيث أخرج 
ما تأكد لو أنيما ضبطاه بعد اعتبار حديثيما، ومف ىنا انتقد العمماء الحاكـ حيث اعتبر أف كؿ 

 .حديث مف طريؽ ىذيف عّده عمى شرط مسمـ، بينما مسمـ انتقى مف حديثيما

  معرفة طريقتيـ في التحقؽ مف اتصاؿ السند، وذلؾ بإدراؾ مسألة ثبوت السماع التي يشترطيا
البخاري، ومتى ينزؿ عف ىذا الشرط، ومسألة إمكاف المقاء عند مسمـ، والفرؽ بيف المسألتيف، وما 

يترتب عمى ذلؾ، ويتفرع عف ىذا األمر معرفة طريقتيـ في اختيار وانتقاء أحاديث المدلسيف، 
 ومعرفة مراتبيـ، ومتى يصح حديث الراوي سواء عنعف أو صرح بالسماع

  معرفة طريقتيما في استبعاد ما لو عمة، سواء في السند أو في المتف، وذلؾ بالنظر في سيرتيـ
وخبرتيـ وعمو شأنيـ في ىذا األمر حتى شيد ليـ القريب والبعيد، ويكفييـ فخرًا أف كبار عمماء 
النقد والمتبحريف في عمـ العمؿ، أمثاؿ الدارقطني وأبي مسعود الدمشقي، لـ يستطيعوا أف ينتقدوا 
عمييـ في مجاؿ العمؿ سوى أحاديث يسيرة، وبعض ىذه االنتقادات ُقصد بو أف الحديث لـ يبمغ 
شرطيما، وليس أنو لـ يصح، وبعضيا بناء عمى وجية نظر تبيف أف وجية نظر الشيخيف أو 

أحدىما ىي الصحيحة، وبعضا منيا تبيف أف الناقد واىـ في نقده إياىما، وما ُيفترض أنو نقد في 
محمو يعرفو أىؿ االختصاص فإنما يدؿ عمى ندرة األوىاـ وصحة الكتابيف وتمقي األمة ليما 



بالقبوؿ، ويدؿ عمى أف األمة اعتنت بيما وحفظت حقيما ولـ تعتقد ليما العصمة، وأف الحوار 
 العممي والنقد مستمر ومقبوؿ ممف ىو أىؿ لو

  وليما منيج في تخريج أحاديث صحيحة في أصميا لكف اختمؼ الرواة في أداء بعض ألفاظيا
فيخرجاف تمؾ األلفاظ وينبياف عمى الراجح منيا بمنيج عممي دقيؽ يعرفو الدارسوف، ومف ال 

ما أف يعتقد صحة تمؾ األلفاظ، والعارؼ  يعرؼ ذلؾ، إما أف يتيميما بتخريج ألفاظ لـ تصح، وا 
 .يميز بيف ىذه وتمؾ، ومرجع ذلؾ نقاد الحديث الدارسوف لمنيج الشيخيف

     ولمعرفة عمماء النقد بمنيجييما وسالمتو وسعة اطالعيما جعؿ بعض أىؿ العمـ ما يخرجانو 
 ميزانًا ومعيارًا ، فانتقدوا كؿ حديث لـ يخرجو الشيخاف أو أحدىما إذا كاف مف أحاديث األصوؿ

ولـ يخرج البخاري » :عف بعض األحاديث ()"التمييد"    قاؿ ابف عبد البر األندلسي في كتابو 
 .«وحسبؾ بذلؾ ضعفًا ليا .وال مسمـ بف الحجاج منيا حديثًا واحداً 

إف البخاري ومسممًا إذا اجتمعا عمى ترؾ إخراج » :    ونقؿ ابف حجر عف ابف عبد البر قولو
ف وِجَدت فيي معمولة .أصٍؿ مف األصوؿ، فإنو ال يكوف لو طريٌؽ صحيحةٌ   .وا 

فإذا وجد مثؿ ىذه األحاديث باألسانيد الصحيحة غير مخّرجة في كتابي " :     قاؿ الحاكـ
اإلماميف البخاري ومسمـ، لـز صاحب الحديث التنقير عف ِعّمتو، ومذاكرة أىؿ المعرفة بو لتظير 

  ()."عمت
قاؿ سمعت محمد بف يعقوب بف األخَرـِ  :قاؿ ()"شروط األئمة"    وقاؿ الحافظ ابف مندة في 

  "قّؿ ما يفوت البخاريَّ ومسممًا مما يثبُت مف الحديث" :وذكر كالمًا معناه ىذا (شيُخ الحاكـ)
وكأنيا لـ » :عف أحاديث الرش مف بوؿ الغالـ والغسؿ مف بوؿ الجارية :  وقاؿ الحافظ البييقي

لى  ."وال يتبيف لي في بوؿ الصبي والجارية فرؽ مف السنة الثابتة" :تثبت عند الشافعي حيف قاؿ وا 
 ()"مثؿ ذلؾ ذىب البخاري ومسمـ حيث لـ يودعا شيئًا منيما كتابييما

دراؾ ىؤالء العمماء أف  :    قمت وىذه األقواؿ إف دلت عمى شيء فإنما تدؿ عمى منزلة الكتابيف وا 
الشيخيف قد بذال وسعيما في استيعاب ما صح مف السنة، وفي ىذا ما فيو مف تقدير الكتابيف، وال 
يعني ذلؾ بحاؿ أنو ال يوجد أحاديث صحيحة خارج الصحيحيف، ألف مقصود ىؤالء ندرة وجود 

 صحيح في أصوؿ األبواب، أما الشواىد فيي موجودة بكثرة
  

 



 :أن ال يكون الناقد متعصبا لمذىب فقيي معين :الشرط الخامس 

   حيث إف التعصب المذىبي لو أثر في النقد الحديثي كما ىو معمـو ، وبعض المذاىب ليا 
أصوؿ، ترد بسببيا كؿ حديث يخالؼ أصوليا، مثؿ القياس عند الحنفية، ومف األمثمة المشيورة 

فرد عمييـ  :حديث المصراة، الذي رده الحنفية لمخالفتو لمقياس في نظرىـ ،وقالوا إنو يخالؼ أصال
الحديث يخالؼ األصوؿ وال يقبؿ ما يخالؼ األصوؿ إال إذا كاف " :ابف الجوزي فنقؿ عنيـ قوليـ

   "راويو فقييا ولـ يكف أبو ىريرة فقييا

أحدىا أف الحديث أصؿ في نفسو ألف األصوؿ  :فالجواب مف أربعة أوجو :    قاؿ ابف الجوزي
ىي القرآف والسنة واإلجماع والقياس فإف تعمقتـ بأنو يخالؼ القياس فالقياس فرع فكيؼ يقدح في 

األصؿ ويوضح ىذا أف القياس مستنبط يجوز عميو الخطأ والحديث الصحيح قوؿ معصـو فوجب 
    ()....تقديمو

    وقاؿ القاضي أبو بكر بف العربي في عارضة األحوذي في بحث حديث المصراة المروي عف 
قاؿ بعضيـ ىذا الحديث ال يقبؿ ألنو يرويو أبو ىريرة  :أبي ىريرة وابف عمر رضي اهلل عنيما 

نما كانا صالحيف فروايتيما إنما تقبؿ في المواعظ ال في األحكاـ  وابف عمر ولـ يكونا فقيييف ، وا 
، وىذه جرأة عمى اهلل واستيزاء في الديف عند ذىاب حممتو وفقد نصرتو ؛ ومف أفقو مف أبي ىريرة 

خصوصا مف أبي ىريرة وقد بسط رداءه وجمعو النبي صمى  !ومف أحفظ منيما ؟ !وابف عمر؟ 
اهلل عميو وسمـ وضمو إلى صدره فما نسي شيئا أبدًا ، ونسأؿ اهلل المعافاة مف مذىب ال يثبت إال 

 ()بالطعف عمى الصحابة رضي اهلل عنيـ

إف العصبية المذىبية تؤدي بصاحبيا أف يرى أف مف واجبو ُنصرة مذىبو، ويرى أف  :   قمت
الدفاع عنو يقتضي توىيف أدلة المخالفيف، وتقوية أدلة مذىبو، ولو أدى بو ذلؾ إلى التعسؼ في 

كؿ  ):التعامؿ مع األدلة ردًا أو تأويال، ومف ىنا اشتيرت كممة الفقيو الحنفي أبو الحسف الكرخي
 (....خبر يجيء بخالؼ قوؿ أصحابنا ُيحمؿ عمى النسخ، أو ُيحمؿ  عمى أنو معارض بمثمو

وكاف حريا أف تكوف " :   قاؿ األستاذ محمد أديب صالح معمقا عمى ىذا القوؿ بعد أف نقمو
المذاىب وأقواؿ أصحابيا تبعا لما نزؿ بو الكتاب وما بينتو السنة، فكما أف فتح مجاؿ االجتياد 

والتصرؼ بالنصوص دوف حدود مف الكفاءة دينا وعمما ومعرفة بمغة الشريعة وأصوليا ُينذر 
بالخطر والتشتت، كذلؾ جعؿ المذىب ىو المحور وتطويع النصوص لو وآلراء أصحابو فيو 

 ()"...المضرة والبعد عف جادة الحؽ في كثير مف األحياف



    ولو أخذنا مثاال وىو الخالؼ المعروؼ في الجير بالبسممة أو اإلسرار بيا في الصالة، فقد 
 ()(...فعّمؿ قوـ رواية المفظ المذكور :(تعرض ليا ابف الصالح في مقدمتو، وقاؿ

إشارة إلى أنو غير راض  "..فعمؿ قـو رواية المفظ المذكور ":   قاؿ الطيبي وفي قوؿ ابف الصالح
 -صميت مع رسوؿ اهلل   :عف تخطئتيـ مسمما، وذلؾ أف المذكور في المتفؽ عميو عف أنس قاؿ

وأبي بكر وعمر وعثماف، فمـ أسمع أحدا منيـ يقرأ بسـ اهلل الرحمف  -صمى اهلل عميو وسمـ
وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحوف القراءة  -صمى اهلل عميو وسمـ –أف النبي) :وفي رواية ()(الرحيـ

وروى  (بالحمد هلل رب العالميف، وال يذكروف بسـ اهلل الرحمف الرحيـ في أوؿ قراءة وال في آخرىا 
سمعني أبي وأنا أقرأ بسـ اهلل الرحمف  ):الترمذي والنسائي وابف ماجو عف عبد اهلل بف مغفؿ قاؿ

وأبي  –صمى اهلل عميو وسمـ-أي ُبني ُمحدث، إياؾ والحدث، وقد صميت مع النبي :الرحيـ، فقاؿ
بكر وعمر وعثماف، فمـ أسمع  منيـ أحدا يقوليا، فال تقميا، إذا أنت صميت، فقؿ الحمد هلل رب 

 ().العالميف

 () .ولعؿ الُمعؿَّ ماؿ إلى مذىبو، واإلذعاف لمحؽ أحؽ مف المراء !فأيف العمة ؟  :   قاؿ الطيبي 

ف نظرة إلى بعض مف تعرض لمنقد مف السابقيف ممف ينتسب لمذىب معيف، ُتعطينا ضوءًا     وا 
 كافيا وتبصرنا بحقيقة القضية 

في االنتصار لممذىب، وكيفية تعاممو  -رحمو اهلل-فطريقة الطحاوي :نأخذ مذىب الحنفية مثاال 
رحمو -، وقد تصدى لو البييقي( شرح معاني اآلثار)مع األحاديث معروفة، وذلؾ مف خالؿ كتابو

واتيمو بأنو ُيسّوي األحاديث عمى مذىبو، قاؿ البييقي في  .في كتاب معرفة السنف واآلثار -اهلل
وحيف شرعت في ىذا الكتاب بعث إلي بعض إخواني مف أىؿ العمـ " :مقدمة كتابو المذكور

ياه وشكا فيما كتب إلي ما رأى فيو مف  بالحديث بكتاب ألبي جعفر الطحاوي رحمنا اهلل وا 
تضعيؼ أخبار صحيحة عند أىؿ العمـ بالحديث حيف خالفيا رأيو ، وتصحيح أخبار ضعيفة 

عندىـ حيف وافقيا رأيو ، وسألني أف أجيب عما احتج بو فيما حكـ بو مف التصحيح والتعميؿ في 
ضافة الجواب عنو إلى ما خرجتو في ىذا الكتاب  األخبار ، فاستخرت اهلل تعالى في النظر فيو وا 

، ففي كالـ الشافعي رحمو اهلل عمى ما احتج بو أو رده مف األخبار جواب عف أكثر ما تكمؼ ىذا 



تسوية األخبار عمى مذىبو وتضعيؼ ما ال حيمة لو فيو بما ال يضعؼ بو ، واالحتجاج الشيخ مف 
   () "يره بما ىو ضعيؼ عند غ

في كتابو الجوىر النقي  ( 457ت)في رده عمى البييقي (750ت )   وكذا طريقة ابف التركماني
 ()، حيث ُيالحظ  أثر االنتصار لممذىب في النقد:في الرد عمى البييقي

، نجد أصحابو يردوف مف الحديث -وىو مذىب فقيي أصولي-    وبالتأمؿ في مذىب األحناؼ
،ألف (خبر الواحد غير المشيور، ال يخصص عمـو القرآف):ما ال يتفؽ مع أصوليـ، مثؿ أصؿ

أف التخصيص نوع مف :التخصيص عندىـ نوع مف النسخ، بخالؼ طريقة جماىير األصولييف
 البياف

 :   فرد الحنفية بناء عمى ذلؾ جممة مف أحاديث الصحيحيف وغيرىا مما صح عند العمماء، منيا
معمومات ثـ نزؿ أيضا  نزؿ في القرآف عشر رضعات )  عائشة  أحاديث الرضاعة، ومنيا حديث 

 ()(ال تحـر المصة والمصتاف) :، وحديث() المخرج في صحيح مسمـ وغيره )خمس معمومات

ومنيا  ()   ومنيا زيادات الثقات المحفوظة التي يرونيا تخصص عمـو األحاديث المشيورة
 ()، الذي أخرجو مسمـ في صحيحو(ُوجعمت تربتيا طيورا) :حديث

   إضافة إلى ذلؾ فإف إخواننا الحنفية ليـ منيج في التعامؿ مع النصوص التي ظاىرىا 
وىو أنو في حالة وجد تعارض ظاىري بيف النصوص، فإنيـ  :التعارض، أو مع مختمؼ الحديث

، وخالفوا بذلؾ منيج جماىير األصولييف مف ()يقدموف الترجيح عمى منيج التوفيؽ بيف النصوص
أىؿ السنة، وىذا يفسر نزعة التسرع برد األحاديث لدى بعض الحنفية، فالتأثر بالمنيج األصولي 
واضح، فمف ذلؾ مثال ما قاـ بو الدكتور محمد حوى في رده ألحاديث الرجـ لمزاني المحصف مع 
أنيا كثيرة مشيورة مخرجة في جميع كتب السنة، بحجة أنيا تخالؼ القرآف، وعند العمماء فإف قولو 

مف العاـ المخصوص بصحيح  2/سورة النور-(...الزانية والزاني فاجمدوا كؿ واحد منيما ):تعالى
وىو إجماع  (القولية منيا والفعمية )السنة، بؿ بما تواتر مف أحاديث الرجـ لمزاني المحصف،

  !المسمميف وعمميـ عمى مدى العصور والقروف، فأيف ذىب عقمو؟



المخرج في الصحيحيف، مع كونو  (...ُأمرت أف أقاتؿ الناس حتى يشيدوا):   وطعف في حديث 
ال إكراه في ):مرويا عف أكثر مف عشرة مف الصحابة، لكونو يرى أنو يخالؼ عمـو قولو تعالى 

كما ىو مثبت في مقاالتو في جريدة الرأي األردنية والمواقع االلكترونية، مع  259/البقرة-(الديف
أنو مف السيولة بمكاف التوفيؽ بيف ىذه النصوص، كما فعؿ عمماء اإلسالـ قديما وحديثا، وذلؾ 
بربط اآلية الكريمة بسبب نزوليا وىو إكراه الكتابي عمى الدخوؿ في اإلسالـ، وبفيـ اآلية بسياقيا 

فإذا  ) :الزماني والمكاني، وىو أف المقصود بالناس مشركو الجزيرة، الذيف نزؿ فييـ قولو تعالى
 5/سورة براءة-(...انسمخ األشير الحـر فاقتموا المشركيف حيث وجدتموىـ

     وقد سرد ابف القيـ في كتاب إعالـ الموقعيف قائمة األحاديث الصحيحة التي ردىا الحنفية 
 .بناء عمى أصوليـ، فبمغت العشرات

    وما يحسف التذكير بو مف صنيع المتأخريف ممف ينتصر لممذىب ويتجرأ عمى أدلة غيره، 
التنكيؿ بما في تأنيب " :الشيخ زاىد الكوثري، فقد رد عميو الشيخ المعممي اليماني، في كتابو

فرأيت األستاذ تعّدى ما يوافقو عميو أىؿ العمـ مف توقير أبي حنيفة " :، وفيو"الكوثرّي مف األباطيؿ
وحسف الذب عنو إلى ما ال يرضاه عالـ متثبت مف المغالطات المضادة لألمانة العممية، ومف 

التخميط في القواعد، والطعف في أئمة السنة ونقمتيا، حتى تناوؿ بعض أفاضؿ الصحابة والتابعيف 
واألئمة الثالثة مالكًا والشافعي وأحمد وأضرابيـ وكبار أئمة الحديث وثقات نقمتو والرد ألحاديث 

  ().انتيى"...صحيحة ثابتة

 : ()"بدع التفاسير" :-رحمو اهلل تعالى في كتابو-قاؿ الشيخ عبداهلل الغماري 
بو الشديد لمحنفّية تعّصبًا وكّنا ُنعجب بالكوثريِّ لعممو وسعة اطَّالعو، كما  " كّنا نكره منو تعصُّ

 :يفوؽ تعّصب الزمخشريِّ لمذىِب االعتزاؿ، حتى كاف يقوؿ عنو شقيُقنا الحافظ أبو الفيض
في الردِّ عمى رسالة إماـ الحرميف في  "إحقاؽ الحؽ" ولّما أىداني رسالتو ،"مجنوف أبي حنيفة"

، ونقؿ عبارَة "ترجيح مذىب الشافعي  في ذلؾ، فممُتو  "الساجي"وجدُتو َغَمَز نسَب اإلماـِ الشافعيِّ
ٌب َردَّ عمى " :إفَّ الطعَف في األنساب ليس بردٍّ عممي، فقاؿ لي :عمى ىذا الغمز، وقمُت لو متعصِّ

ِبو ."متعصِّبٍ   -رمى أنس بف مالؾ  "الكوثري"وأكبر مف ىذا أف  ...ىذه عبارتو، فاعترؼ بتعصُّ
بالَخَرؼ، ألنَّو روى حديثًا يخالُؼ مذىَب أبي حنيفة، وأقبُح ِمف ىذا أنَّو حاوؿ  -رضي اهلل عنو



لو كاف العمـ بالثريَّا لتناولو "تصحيَح حديٍث موضوٍع ألنو قد يفيُد البشارة بأبي حنيفَة، وىو حديث 
فكَتَب شقيُقنا رّدًا عميو جمع فيو سقطاتو العمميََّة، وتناقضاتو التي منشؤىا ) ...)رجاٌؿ مف فارس

 ى .أ "...التعصب البغيض، وقسا عميو بعَض القسوة، وىو مع ىذا معترٌؼ بعممو واطالعو
 

أف يعتقد عدالة الصحابة، رضي اهلل عنيـ، وعصمتيـ مف الكذب عمى رسوؿ  :الشرط السادس
 -صمى اهلل عميو وسمـ– اهلل

    وذلؾ أف عمماء الحديث وأىؿ السنة والجماعة، يسيروف عمى ىدي القرآف في تزكية أصحاب 
والترضي عنيـ، ومراعاة حؽ صحبتيـ وسابقتيـ وىجرتيـ - صمى اهلل عميو وسمـ- رسوؿ اهلل

ليذا أىؿ الحديث عف كؿ مف روى -  صمى اهلل عميو وسمـ– وجيادىـ، ونصرتيـ لرسوؿ اهلل 
منيـ الحديث دوف استثناء وصححوا مروياتيـ واعتقدوا صدقيـ وعدالتيـ، وأف الطعف في أي 

منيـ ىو طعف في الشريعة وفي القرآف الكريـ الذي وصمنا مف خالليـ ، وىو مصادمة لتعديؿ اهلل 
ليـ حيث اختارىـ لصحبة نبيو والجياد معو والتأسي بأخالقو،، واآليات في الثناء عمى الصحابة 

مف سورة  ):الكراـ والشيادة ليـ بالتقوى وكؿ خير معروفة، ويكفينا آية واحدة مف كتاب اهلل تعالى
لقد :) وىي قولو تعالى: (التوبة وىي مف آخر ما نزؿ بعد غزوة تبوؾ في السنة التاسعة لميجرة 

- 117/التوبة (....تاب اهلل عمى النبي والمياجريف واألنصار الذيف اتبعوه في ساعة العسرة،
وكممة المياجريف تشمؿ السابقيف والالحقيف ومف كاف معيـ مف غير األنصار،ولـ يتخمؼ أحد 

بالتخمؼ، وفي  - صمى اهلل عميو وسمـ- منيـ إال المعذوريف بعجزىـ، أو مف أمره الرسوؿ
إف بالمدينة أقواما ما سرتـ ): لما رجع مف تبوؾ- صمى اهلل عميو وسمـ–قوؿ النبي : الصحيح

وىذا الثناء وىذه التوبة لـ يأتي ما )( (حبسيـ العذر...مسيرا وال قطعتـ واديا إال كانوا معكـ
باستثناء العاجزيف – ، ولـ يبؽ بالمدينة()يخالفيا أو يخصصيا، وكذا الحاؿ بالنسبة لألنصار

لـ يبؽ سوى المنافقيف، وفي صحيح البخاري في حديث - والثالثة الذيف ُخمفوا فتاب اهلل عمييـ
- صمى اهلل عميو وسمـ– فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسوؿ اهلل ): كعب بف مالؾ

فطفت فييـ أحزنني أني ال أرى إال رجال مغموصا عميو النفاؽ أو رجال ممف عذر اهلل مف 
)( (الضعفاء



   فأي طعف في صحابي مياجري أو أنصاري، إنما ىو مصادمة لكتاب اهلل تعالى وىو جيؿ 
بواقع الصحابة، وزيغ وضالؿ، واتباع لميوى 

ف فتح باب اإلساءة لمصحابة والطعف فييـ بأي حجة كانت إنما ىو مدخؿ ليدـ السنة كميا،     وا 
ذا عممنا أف الديف ال يكوف إال مف خالؿ السنة المبينة لكتاب اهلل، اتضح لنا أف اهلل تعالى تكفؿ  وا 

صمى –بحفظ السنة، وال يكوف ذلؾ إلى بتعديؿ الطبقة األولى التي تتممذت عمى يدي رسوؿ اهلل 
ذا أخطأ - اهلل عميو وسمـ وصيانة اهلل تعالى ليـ مف الكذب أو الخطأ عمى صاحب الشريعة، وا 

. أحدىـ وجدت مف يصوب لو ويبيف الحؽ

    مع التنويو أف الطعف في بعضيـ ناشىء إما عف كيد لإلسالـ عموما، كما يفعؿ المستشرقوف 
ما ()ومف يردد كالميـ مف أذنابيـ المستغربيف ما عف عصبية عقائدية كما يفعؿ الرافضة، وا  ، وا 

عف عصبية مذىبية، كما يفعؿ بعض متعصبة المذاىب الفقيية 

    أما المستشرقوف، فتجد ذلؾ في طعنيـ لعمـو الصحابة، لما قاموا بو مف نصرة اإلسالـ 
وتحطيـ الوثنية في العالـ، وانظر كالميـ في عمر بف الخطاب وخاؿ بف الوليد، وغيرىـ، بسبب 

ما أبموه مف جياد وفتوحات وكسر لدوؿ الكفر في ذلؾ الزماف دولة الروماف ودولة فارس، وال 
يخفى كيؼ أف الفرس قاموا باالحتفاء بقاتؿ عمر بف الخطاب، وأقاموا لو النصب التذكارية في 

طيراف 

سوى مظير - رضي اهلل عنو-    وما طعف المستشرقيف وأذنابيـ، وطعف الرافضة في أبي ىريرة
ليذا الكيد والكراىية لإلسالـ، ذلؾ أف أبا ىريرة ىو راوية اإلسالـ وقد روى آالؼ األحاديث، فإف 
التشكيؾ في عدالتو أو حفظو يؤدي لمتشكيؾ في جممة وافرة مف السنة النبوية، وىذا مقصودىـ، 

وال نعجب كيؼ أف بعض الباحثيف المسمميف، ممف ال نتيـ دينيـ، لكف نتيـ بحثيـ ونتيـ 
محمد حوى ، كيؼ .مثؿ أحمد أميف، ثـ محمود أبو رية ثـ د: تحقيقيـ، ونتيـ غيرتيـ عمى السنة 

تتابعوا عمى ترديد ىذه االفتراءات وىذا التخريص، ويشتد عجبنا ممف يحمؿ شيادة الدكتوراة في 
: الحديث النبوي



: محمد حوى. حيث يقوؿ د
وكذا الحاؿ عندما ننتقد حديثا أو أحاديث رويت مف طريؽ أبي ىريرة فإف ىذا لف يضير أبا    "

ىريرة ولف يضير اإلسالـ وال السنة في شيء، فميس مف العمـ وال الحؽ وال الواقع الشرعي أف 
.  يجعؿ اهلل حفظ أحكامو وحدوده وما يجب عمى األمة منوطا  براو أو صحابي

  لذا وبكؿ وضوح أستطيع أف أؤكد لو افترضنا جدال أف أبا ىريرة لـ يوجد أو لـ يورد شيئًا فمف 
نما اإلسالـ حفظ بالقرآف ثـ بعموـ السنة   ()."يضيع مف اإلسالـ شيء مما يجب عمينا وا 

نقد أحاديث مف مرويات أبي ىريرة ليس أمرًا مبتدعًا فيذا اإلماـ الذىبي يؤكد وجود :"     ثـ قاؿ
إشكاالت فيما ينسب إلى أبي ىريرة مف حيث رواياتو عف كعب األحبار ومف حيث إنو كاف ينسب 

إلى رسوؿ اهلل أحاديث لـ يسمعيا منو، ومف حيث إف الرواة كانوا يقمبوف عميو أحاديث نسبيا 
لكعب األحبار فجعموىا عف رسوؿ اهلل، بؿ ومف حيث إف كبار الصحابة كانوا غير راضيف عف 
كثير مف مرويات أبي ىريرة، فيؿ ىذا يطعف بيؤالء الصحابة وعمى رأسيـ عمر وعائشة، ينظر 

، فإذف باب البحث والتحقيؽ فيما ُيروى مما فيو (612 و608 و606 و604 و2/603)السير
إشكاؿ ىو حؽ العمـ، وال يجوز في الوقت نفسو أف نعمـ األحكاـ وال أف نرد الحديث لمجرد انو 

 ()"مف روايات أبي ىريرة رضي اهلل عنو

ُيظير كـ ىو متحامؿ عميو، وكـ - رضي اهلل عنو-إف قراءة كالـ حوى بحؽ أبي ىريرة:    قمت
يضمر في قمبو تجاىو، وأرى أف الذي جعؿ المستشرقيف، ثـ أحمد أميف ، ثـ محمود أبو رية 

رضي اهلل عنو ، ىو الذي دفع حوى لتكرار كالميـ بحروفو، - وغيرىـ يكيموف التيـ ألبي ىريرة
في - حيث تجد ىذا الكالـ في كتاب فجر اإلسالـ ألحمد أميف، وقد رد عميو السباعي رحمو اهلل

أضواء عمى "، ثـ كرره محمود أبو رّية في كتابو "السنة ومكانتيا في التشريع اإلسالمي"كتاب 
، ونحف مضطروف لتأكيد الدفاع "األنوار الكاشفة"وفنده الشيح المعممي اليماني في كتاب " السنة

عف أبي ىريرة، تبرئة لمذمة، وقياما بالواجب تجاه ىذا الصحابي الجميؿ، الذي يحبو كؿ مؤمف، 
وقد امتأل حديثو في كتب السنة، واحتج بحديثو العمماء والفقياء عمى مر العصور، حتى َشِرؽ 

، ألنو روى ما يدحض عقائدىـ ومذاىبيـ، حتى - موقفيـ عصيب عند اهلل تعالى-بحديثو أقواـ 
. وصموه لذلؾ أنو ليس بفقيو

: حوى ما يمي. ومما يستحؽ البياف ىنا في الرد عمى د



 ال يضير أبا ىريرة  كغيره مف الصحابة، أف ننتقد حديثا ُروي عنو عندما يكوف ىذا النقد صادرًا
ف كاف يحمؿ شيادة دكتوراة- مف متخصص مؤىؿ، وحوى ليس مف ىذا الصنؼ ألف ما - وا 

. صدر منو في مقاالتو  يشيد عميو بأنو ليس مف المتخصصيف إنما ىو حاطب ليؿ
 ال مانع أف تنتقد ما ُينسب ألبي ىريرة اعتمادا عمى صنعة الحديث، وبعد معرفة أسس النقد وعمـ

- العمؿ، وبغير ذلؾ تكوف قد أسأت وانشغمت بما ال يعنيؾ، وعرضت نفسؾ ليكوف أبا ىريرة
خصمؾ يـو القيامة، بؿ سيكوف خصمؾ كؿ حفاظ الحديث الذيف صححوا حديثو - رضي اهلل عنو
جمعنا اهلل بو في - رضي اهلل عنو- وسيكوف خصومؾ كؿ محبي أبي ىريرة. وأودعوه كتبيـ
. مستقر رحمتو

 ما زاؿ العمماء ينتقدوف كثيرا مما ُنسب ألبي ىريرة ، وىذا أمر طبيعي، فرجؿ يروي أكثر مف
ثالثة آلؼ حديث، ال بد أف يكوف فييا أحاديث مف طريؽ الضعفاء وبؿ مف طريؽ المتروكيف 

والوضاعيف، مثؿ غيره مف الصحابة الكراـ، حيث يروي أحاديثيـ ثقات وضعفاء ووضاعوف، وىذا 
وما ُنسب - رضي اهلل عنو- وغيره ممموء بما ُنسب ألبي ىريرة (الموضوعات)كتاب ابف الجوزي

لغيره، ويكفي أف الشيخيف قد انتقيا مف  حديثو ما صح مف طريؽ الثقات وما تأكدا أنو خاؿ مف 
العمؿ، ولـ يزد ما روياه لو عف خمس مائة حديث 

لكف أف نأتي بعد ذلؾ، ونرد مف حديثو ما صححو األئمة الكبار بدعاوي متيافتة، فيذه مجازفة 
وتضميؿ واتباع لغير سبيؿ المؤمنيف  

فميس مف العمـ وال الحؽ وال الواقع الشرعي أف يجعؿ اهلل حفظ أحكامو وحدوده : " حوى. قوؿ د
" وما يجب عمى األمة منوطا  براو أو صحابي

ال يجوز بحاؿ أف تساوي بيف عمـو الرواة وبيف الصحابة الكراـ، فيذا خمط لألمور ويدؿ :   قمت
عمى نية مسبقة وطوية غير سميمة، حيث إف الصحابة ليسوا كغيرىـ، فيـ الجيؿ األوؿ وتالميذ 

الذيف حفظوا لنا الديف ونقموا لنا القرآف، فاليـو نتيـ أبا ىريرة وغدا - صمى اهلل عميو وسمـ– محمد 
نتيـ جابر بف عبد اهلل، وىكذا،  فنفقد الثقة بالسنة وبمف رواىا، وىذا بالضبط ما يريده أعداء 

حتى إنو ال يجوز لنا أف نساوي بيف رواة القروف الثالثة وبيف مف . السنة والمبغضوف ليا ولرواتيا
أخرجو  (خير الناس قرني ثـ الذيف يمونيـ ثـ الذيف يمونيـ)- صمى اهلل عميو وسمـ– بعدىـ لقولو 

 ()الشيخاف
  وكيؼ نستغني عف أحاديث أبي ىريرة، أو كيؼ نساوي بيف أبي ىريرة وغيره في الرواية، 

قد دعا لو بالحفظ وعدـ النسياف - صمى اهلل عميو وسمـ- والرسوؿ الكريـ



روى عنو نحو الثمانمئة مف : قاؿ البخاري:"   فقد كاف حافظا قوي الذاكرة، قاؿ الحافظ ابف حجر
حدثنا األعمش عف : أىؿ العمـ، وكاف أحفظ مف روى الحديث في عصره، وقاؿ وكيع في نسختو

أبو : وقاؿ الشافعي- صمى اهلل عميو وسمـ–أبي صالح، قاؿ كاف أبو ىريرة أحفظ أصحاب محمد 
 ()"ىريرة أحفظ مف روى الحديث في دىره

أنت كنت ألزمنا : وأعظـ مف ذلؾ ما رواه الترمذي عف عمر رضي اهلل عنو أنو قاؿ ألبي ىريرة 
. لرسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ وأحفظنا لحديثو 

    وقد بشره النبي صمى اهلل عميو وسمـ لو بعدـ النسياف ، كما ثبت في حديث بسط الرداء في 
. اْبُسْط ِرَداَءَؾ ): قاؿ ألبي ىريرة - صمى اهلل عميو وسمـ-وفيو أف النبي : صحيح البخاري

َـّ َقاؿَ . َفَبَسْطُو  رواه  (َفَضَمْمُتُو َفَما َنِسيُت َشْيًئا َبْعَدهُ : قاؿ أبو ىريرة . ُضّموُ : َفَغَرَؼ ِبَيَدْيِو ُث
.  وىو مروي مف طرؽ متعددة في الصحاح والسنف   ()البخاري

رضي اهلل -    وفي رواية أخرى عند البخاري، مف طريؽ الزىري عف األعرج عف أبي ىريرة
لف يبسط أحد منكـ ثوبو حتى أقضي مقالتي ىذه ثـ  ):–صمى اهلل عميو وسمـ-قاؿ النبي-عنو

ثـ جمعتيا إلى صدري، فوالذي ... يجمعو إلى صدره فينسى مف مقالتي شيئا أبدا، فبسطت نمرة
)( (بعثو بالحؽ ما نسيت مف مقالتو تمؾ إلى يومي ىذا

    وقد دعا لو بذلؾ كما ثبت في حديث زيد بف ثابت رضي اهلل عنو عند النسائي في الكبرى، 
عميؾ بأبي ىريرة، فإني بينما أنا وأبو :أف رجاًل جاء إلى زيد بف ثابت فسألو، فقاؿ لو زيد): وىو

صمى اهلل عميو وسمـ حتى -ىريرة وفالف في المسجد، ندعو اهلل ونذكره إذ خرج عمينا رسوؿ اهلل 
قاؿ زيد فدعوت أنا وصاحبي ، فجعؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل . عودوا لمذي كنتـ فيو: جمس إلينا فقاؿ

إني أسألؾ مثؿ ما سأؿ صاحباي، وأسألؾ : عميو وسمـ يؤّمف عمى دعائنا، ودعا أبو ىريرة فقاؿ
.)( إسناده جيد"قاؿ الحافظ ابف حجر )(  –(سبقكـ بيا الغالـ الدوسي : عمًما ال ُينسى، فقاؿ

لو افترضنا جدال أف أبا ىريرة لـ يوجد أو : لذا وبكؿ وضوح أستطيع أف أؤكد:" ثـ يقوؿ حوى- 5
نما اإلسالـ حفظ بالقرآف ثـ بعموـ  لـ يورد شيئًا فمف يضيع مف اإلسالـ شيء مما يجب عمينا وا 

 ))" السنة

ىذا الكالـ ال يقولو طالب عمـ فضال عف رجؿ يحمؿ شيادة الدكتورة في الحديث :     قمت
- فكيؼ ال يضيع مف اإلسالـ شيء إذا ألغينا ما رواه أبو ىريرة- مع األسؼ الشديد- النبوي

ثـ لو قمنا ىذا الكالـ بحؽ ! وىو مف الصحابة الذيف حفظوا لنا السنة المطيرة؟- رضي اهلل عنو
عمر بف الخطاب أو جابر بف عبد اهلل أو أبي سعيد الخدري ، أوغيرىـ، فيؿ ىذا يستقيـ مع 



العقالنية ومع حب الصحابة واحتراميـ، وىؿ الحديث إال مجموع ما صح عف ىؤالء الصحب 
حوى أف لو موقؼ مف كؿ ما رواه أبو . ، لكف الحقيقة التي تبدو جمية مف فمتات لساف د! الكراـ ؟

ىريرة ألنيا أحاديث تخالؼ عقيدتو ومذىبو الفقيي  

والكوفيوف نشأوا عمى األحاديث التي عرفوىا مف رواية -:"رحمو اهلل-    قاؿ المعممي اليماني
الصحابة الذيف كانوف عندىـ ثـ حاولوا تكميؿ فقييـ بالرأي وجروا عمى مقتضاه ثـ كانوا إذا 

ذا  جاءىـ بعد ذلؾ حديث بخالؼ ما قد جروا عميو وألفوه تمكأوا في قبولو وضربوا لو األمثاؿ، وا 
كاف أبو ىريرة مكثرا كانت األحاديث التي جاءتيـ عنو بخالؼ رأييـ أكثر مف غيره، فميذا ثقؿ 

 ()..."عمى بعضيـ بعض حديثو 

ما لـ يخرج لغيره ومعظـ الشرع يدور عمى  (الصحيحيف )أخرج لو في :      قاؿ ابف الجوزي
 ()حديثو

، -رحمو اهلل-ومعروؼ عند دارسي الحديث أف الجيميػة والمعتزلة كانوا يكرىوف حماد بف سممة 
أحاديث حماد بف سممة ىي الشجا : لما كاف يرويو مف أحاديث الصفات، حتى قاؿ اإلماـ أحمد

وىكذا أحاديث أبي ىريرة فيي أكثر مف شجا في حموؽ المبتدعة . ()في حموؽ المبتدعة 
  ومف المعمـو أف عدد أحاديث أبي ىريرة في مسند أحمد بحذؼ المكرر كما حققو الشيخ 

 ، أما بالمكرر مف األسانيد فيي1579ىو  (في تعميقو عمى ألفية السيوطي )العالمة أحمد شاكر
أما عددىا في الصحيحيف فيي بحدود خمسمائة حديث  :3848

حوى عف الذىبي حرفو عف غايتو، فالذىبي كما ىي عادتو يبيف فضؿ الراوي . ما ذكره د-  6
ثـ يذكر ما جاء في سيرتو مما درسو العمماء وبحثوه، فميزوا بيف صحيح حديثو ومدخولو، وليس 

حوى، بؿ ىدفو بياف احتياط المحدثيف . ىدؼ الذىبي التشكيؾ في حديث أبي ىريرة، كما يفعؿ د
. ومعرفتيـ ألحواؿ الصحابة وكيؼ أخذ عنيـ الرواة، وكيؼ نقبوا في عمؿ حديثيـ

" ومف حيث إنو كاف ينسب إلى رسوؿ اهلل أحاديث لـ يسمعيا منو: "  قاؿ حوى 
وكاف . مف يسمع ىذا الكالـ يظف أف أبا ىريرة سمعيا مف رواة كذابيف أو مجروحيف:   قمت

صمى اهلل عميو – ورد أنو رضي اهلل عنو كاف يرفع بعض الحديث لمنبي : بإمكانو أف يقوؿ مثال
ثـ إذا روجع يثبت أنو سمعو مف صحابي آخر - وسمـ

إف ىذا ما ُيسميو العمماء بمرسؿ الصحابي، والصحابة كميـ عدوؿ، :     وىنا يكوف الجواب
وقد كاف ذلؾ حاؿ كثير مف  ومرسؿ الصحابي حجة باتفاؽ العمماء،، ولـ يكونوا يكذبوف بعضيـ، 

إما الشتغاليـ بأمور - صمى اهلل عميو وسمـ - الصحابة الذيف لـ يحضروا بعض مجالسو 



ما لتأخر إسالميـ، ويؤيد ذلؾ قوؿ أنس بف  ما لحداثة أسنانيـ كابف عباس وغيره، وا  المعاش ، وا 
سمعناه ولكف لـ - صمى اهلل عميو وسمـ- ما كؿ ما نحدثكـ عف رسوؿ اهلل: "مالؾ رضي اهلل عنو
، كما أف الروايات التي أرسميا عددىا يسير مقارنة بما سمعو مباشرة ، وقد " يكذب بعضنا بعضًا 

  .)(سنده تتبع الحافظ العراقي ما رواه عف غيره فجمع عشريف حديثًا بعضيا ال يصح
ذكر " التناوب في العمـ:"في كتاب العمـ مف صحيحو، بابا بعنواف- رحمو اهلل–  وقد عقد البخاري

فيو أحاديث تدؿ عمى أف الصحابة كانوا يأخذوف العمـ مما لـ يسمعوه مف رسوؿ اهلل مف بعضيـ 
البعض، وىو مما يدؿ داللة واضحة أنيـ ال يتيموف بعضيـ كما يفعؿ أعداء السنة 

ثـ إنو قد نقؿ عف الذىبي دوف فيـ لمراده، فالذىبي يتيـ الرواة عنو وال يتيمو ىو ، ثـ إف - 7
العمماء األفذاذ قد ميزوا ما أخطأ فيو الرواة عمى أبي ىريرة ولـ يتركوا ذلؾ لمفاضؿ حوى، وكالـ 
الصحابة في بعضيـ كاف بداعي التثبت، وليس لنا أف نحاكـ الصحابة، إنما عمينا االمتثاؿ ألمر 

: باألخذ عنيـ وتقديرىـ ، فأبو ىريرة يبمغ عف نبيو، عندما قاؿ- صمى اهلل عميو وسمـ- الرسوؿ 
 ()(نّضر اهلل امرًأ سمع مقالتي فوعاىا فأداىا كما سمعيا فرب مبمغ أوعى مف سامع)

   ويظير أف السيد حوى عنده مشكمة مع أبي ىريرة، خاصة أنو روى أحاديث كثيرة في 
تنقض في كثير منيا بعضا مف مقررات الفقو الحنفي  (قريب مف خمس مائة حديث )الصحيحيف

وكذا تنقض  كثيرا مف مقررات المذىب الكالمي، وال يضر أبا ىريرة كؿ ذلؾ، وال أحد يعترؼ 
بتوىيف حوى ألبي ىريرة ولمزه منو، وقد سبقو أحمد أميف ومحمود أبو رية ، وقدوتيـ في ذلؾ 

..... قديما وحديثا، فما ضر بحرًا أمسى زاخرًا - مف معتزلة وشيعة-المبتدعة
وال يذكره ىؤالء، - رضي اهلل عنو-   وال أنسى ىنا بأف أختـ بشيء مما ثبت في فضؿ أبي ىريرة

:  فمف ذلؾ
لقد ظننت يا أبا ىريرة أف ال يسألني أحد عف ىذا الحديث أوؿ منؾ ،  ):   في صحيح البخاري

)( (...لما رأيت مف حرصؾ عمى الحديث
 : -رضي اهلل عنيما- في قصة إسالـ أـ أبي ىريرة وفي صحيح مسمـ   

   قمت يا رسوؿ اهلل ادع اهلل أف يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنيف ويحببيـ إلينا،  فقاؿ 
وأمو إلى   - أبا ىريرة يعني  - الميـ حبَّب ُعبيدؾ ىذا  )- صمى اهلل عميو وسمـ– رسوؿ اهلل

   )( ، فما ُخمؽ مؤمف يسمع بي وال يراني إال أحبني(عبادؾ المؤمنيف وحبب إلييـ المؤمنيف

 

وىذا الحديث مف دالئؿ النبوة، فإف أبا ىريرة محبب إلى جميع :    قاؿ ابف كثير في البداية
!!! أليسوا مف الناس ؟!!! فما باؿ ىؤالء يكرىونو؟)(    (..الناس



  
  -عدم التعجل في استشكال األحاديث وادعاء فسادىا أو مخالفتيا لمعقل:الشرط السابع

   حيث يعتقد المؤمف أف البشر تختمؼ مداركيـ وتتفاوت عقوليـ، خاصة في األمور الغيبية، 
وذلؾ لقصور عمـ البشر فيما يتعمؽ بأحداث الماضي، أو أحداث المستقبؿ أو ما يتعمؽ باآلخرة، 
وليذا تجد في القرآف الكريـ آيات عديدة ُتشكؿ عمى بعض مف يقرأىا، وقد أّلؼ ابف قتيبة وغيره 
في مشكؿ القرآف، وىكذا الحديث الصحيح قد يأتي منو ما يشكؿ عمى بعض الناس، فميذا صرح 

أف استشكاؿ النص ال يعني بطالنو، ووجود النصوص التي ُيستشكؿ ظاىرىا لـ يقع : "العمماء 
في الكتاب والسنة عفوا ونما ىو أمر مقصود شرعا ليبمو اهلل تعالى ما في النفوس ويمتحف ما في 

 ()"الصدور وييسر لمعمماء أبوابا مف الجياد العممي يرفعيـ بو درجات

   وغالب االستشكاالت إنما تأتي مف التعجؿ وعدـ التدبر في معاني األحاديث، ومف عدـ 
مراجعة أقواؿ العمماء السابقيف وعدـ االعتداد بيـ، وعدـ محاورة العمماء المعاصريف، فضال عف 
االعتداد الزائد بالنفس، حيث تجد كثيرا ممف يسمؾ ىذه الطريقة يحسب نفسو وصيا عمى الديف 

ووصيا عمى األحاديث، ويجعؿ رأيو وحكمو ىو المقياس لصحة الحديث، متذرعا بالتمسؾ بالعقؿ، 
دوف تحديد عقؿ مف ؟ ىؿ ىو عقمو ىو أـ عقؿ غيره ؟ ، ولو كاف متدبرا لعرؼ أف عقوؿ الناس 
متفاوتة، وأف العقالء قد اختمفوا، وأقرب مثاؿ ىو المعتزلة الذيف اعتمدوا العقؿ كما زعموا، فكانوا 
فرقا وأحزابا بعدد أشخاصيـ، وىذا مصير كؿ مف يخرج عف سبيؿ المؤمنيف وسبيؿ النصوص 

الصحيحة  

لما انكشؼ لي ذلؾ كمو وغيره مما يحممو كتابنا، : "    انظر مثال لكالـ أبي رية حيث يقوؿ
وبدت لي حياة الحديث المحمدي في صورة واضحة جمية تتراءى في مرآة مصقولة، أصبحت 

عمى بينة مف أمر ما ُنسب إلى الرسوؿ مف أحاديث آخذ ما آخذ منو ونفسي راضية، وأدع ما أدع 
 ()."وقمبي مطمئف ،وال عمّي في ىذا أو ذلؾ حرج أو جناح

    ونحف ليس عمينا حرج أو جناح أف نرفض المطاعف الموجية لصحيح السنة، التي ال سند ليا 
سوى الذوؽ الشخصي دوف استناد إلى عمـ أو قواعد نقدية  فنعده ذوقا فاسدا، ونرد ىذه المطاعف 

.  ونزيفيا ونفوسنا راضية بعد أف تبيف لنا منطمؽ نقدىـ واعوجاج طريقتيـ

   إف المحدث الناقد ينبغي أف ينزه نفسو عف طرائؽ المعتزلة وترديد أقواليـ،وكذا طرائؽ المردديف 
صمى - لكالـ المستشرقيف مدعيف إشغاليـ لمعقؿ وتنقية األحاديث مما ال يصح نسبتو لرسوؿ اهلل



وقد تصدى عمماء اإلسالـ قديما ليذه الفرية وىذه الطريقة، وبينوا أنيـ لـ ُييمموا - اهلل عميو وسمـ
وذلؾ أف يستدؿ عمى  ):العقؿ، وصحة المعنى في الروايات، قاؿ اإلماـ الشافعي في الرسالة

الصدؽ والكذب فيو بأف يحدث المحدث ما ال يجوز أف يكوف مثمو ، أو ما يخالفو ما ىو أثبت 
 ()."وأكثر دالالت بالصدؽ منو

 ()"باب وجوب إطراح المنكر والمستحيؿ مف األحاديث: "  وقاؿ الخطيب في الكفاية

ممموء بما نقمو عنيـ مف ادعاء مخالفة األحاديث " تأويؿ مختمؼ الحديث" وكتاب ابف قتيبة 
ذا قرأت فيو عممت كـ جنوا عمى السنة، وكيؼ بيف ابف قتيبة تيافت دعاوييـ وبعدىـ  لعقوليـ، وا 

عف التدبر وفيـ لغة الحديث 
     وىذه كتب الجرح والتعديؿ، وكتب العمؿ، وكتب الموضوعات مميئة باألحاديث التي حكـ 

ف نظرة عابرة لكتاب  عمييا عمماء النقد بالنكارة أو الوضع أو البطالف بناء عمى فساد معناىا، وا 
تؤدي إلى معرفة كـ " العمؿ المتناىية في األحاديث الواىية" أو كتابو "  الموضوعات"ابف الجوزي 

بذلوا مف الجيد في تنقية األحاديث، واستبعاد ما ىو فاسد المعنى ومخالؼ لمقرآف وقضية العقؿ 
. الصريح، وأنيـ لـ يتركوا ذلؾ ألىؿ األىواء

     وال يخفى أف األحاديث التي صححيا األئمة مف الطبيعي أف تجد مف يطعف فييا بحجة 
مخالفة العقؿ أو القرآف وذلؾ ألنيا تتعارض مع طريقتو االعتقادية أو طريقتو المذىبية، أو 

لمقررات الشعوب الغربية التي انبيرنا بيا، وقد عمـ نقاد الحديث الذيف صححوا األحاديث أف منيا 
ولكنيـ وجدوىا موافقة لمعقؿ المعتد بو في الديف، "أحاديث تثقؿ عمى أمثاؿ ىؤالء ونحوىـ 

مستكممة شرائط الصحة األخرى، وفوؽ ذلؾ وجدوا في القرآف آيات كثيرة توافقيا أو تالقييا أو ىي 
كاف - صمى اهلل عميو وسمـ– مف قبيميا ، قد ثقمت ىي أيضا عمى المتكمميف وقد عمموا أف النبي 

يديف بالقرآف ويقتدي بو فمف المعقوؿ جدا أف يجيء في كالمو نحو ما في القرآف مف تمؾ 
 ()"اآليات

  ومف الميـ لكؿ مف يستيويو موضوع محاكمة األحاديث لمعقؿ أف يدرؾ أف العمماء السابقيف بما 
أوتوا مف عمـ ودراية وقدرة لغوية ومعرفة بأصوؿ الشرع وفيـ لمكتاب والسنة، ال يجيموف ما يورده 

ولكنيـ ال يجيزوف مخالفة حديث تبيف إمكاف صحتو "المشككيف بجممة مف األحاديث الصحيحة، 
 ()"ثـ ثبت صحة إسناده، ولـ ُيعمـ ما يقدح فيو أو يعارضو



    وال يصح بحاؿ أف يدعي يشخص أنو قد أصبحت لو ممكة يعرؼ بيا صحيح الحديث مف 
مردوده بدوف معرفة السند وقواعد النقد وقرائف الرواية، فيذه دعوى ال تقع مف عاقؿ يحتـر عقوؿ 
الناس، وعمماء األمة الذيف يتصفوف بالورع واحتراـ حديث نبييـ ال يتسرعوف برد حديث صححو 

أئمة النقد إال لعذر يوافقيـ فيو محققي أىؿ العمـ 

صمى اهلل عميو -    وما يحتج بو ىؤالء أف قصدىـ الدفاع عف السنة وصيانة كالـ الرسوؿ
مف أف يتسرب ليو ما ليس منو مما يتنزه عنو، ىو في ظاىره كالـ حؽ لكف يراد بو - وسمـ

الباطؿ، وحاليـ كحاؿ مف يجمع كتابا يطعف فيو بآيات القرآف الكريـ يزعـ أنيا ليست منو، وأف 
فيو كثيرا مف ذلؾ، ثـ يزعـ بأف غرضو ىو الدفاع عف الكالـ الرباني وحياطتو عما يشوبو وأف 

ونحو ...يصاف كالـ رب العزة  وأف تنزه ذاتو المقدسة مف أف ُيعزى إلييا إال ما يميؽ بجاللو
  ()ذلؾ

 أن يكون الباحث حرا، معتزًا بإسالمو غير متأثر بضغط الواقع: الشرط الثامن 

   وأقصد بذلؾ أف ال يكوف دراسة الباحث أو نقده لحديث ما ناشئ عف تأثر بكالـ اآلخريف، 
ونظرتيـ لمحياة، فميـ دينيـ ولنا ديننا، واإلسالـ ديف متميز بعقيدتو وتشريعاتو، وتوجيياتو 

وىو رسالة - 9/اإلسراء-(..إف ىذا القرآف ييدي لمتي ىي أقوـ ):السموكية لمناس،كما قاؿ تعالى
اليـو أكممت لكـ  ):ىدى وخير ورحمة لمعالميف، وقد أكمؿ اهلل الديف وأنزؿ عمى رسولو قولو تعالى

فال يصح ألحد أف يأتي -  3/المائدة- (دينكـ وأتممت عميكـ نعمتي ورضيت لكـ اإلسالـ دينا
اليـو ويحاوؿ أف يستدرؾ عمى اهلل تعالى ورسولو، ويقوؿ إف ىذا الحكـ وىذا التشريع ال يناسب 

ىذا العصر، تصريحا أو تمميحا، وما أكثر تمميحات مف ال خالؽ ليـ في اآلخرة، وكؿ مف 
يستيويو كالميـ، فيجب أف نرفع صوتنا بأف ىدى اهلل ىو اليدى، ولو كره الغربيوف والعممانيوف، 

لتتبعف سنف مف كاف  ):بقولو- صمى اهلل عميو وسمـ-والمنبيروف بيـ، الذيف أخبر عنيـ النبي
الييود  قمنا يا رسوؿ اهلل . قبمكـ شبرًا شبرًا وذراعا بذراع حتى لو دخموا ُجحر َضبٍّ تبعتموىـ

بيذا إنما يحذر مف ىؤالء المفتونيف، - صمى اهلل عميو وسمـ– والرسوؿ )( (قاؿ فمف؟   والنصارى؟  
الذيف ال ىـ ليـ سوى تمميع أحكاـ الشريعة ليرضى عنيـ الغربيوف وأعوانيـ 

ال أريد :"     ليذا فإف بعض مف ينتقد أحاديث الصحيحيف، يقوؿ في تعميقو مسوغا سبب طعنو
وبعضيـ يأتي ألحاديث الرجـ، ويحاوؿ أف يروِّج أنيا ال " أف أوىف ديني بمثؿ ىذه األحاديث

تناسب العصر، وأف حد الرجـ حد قاس ال يتناسب مع روح اإلسالـ وروح العصر، وقالوا مثؿ ىذا 



بحجة أنو يتنافى مع  ()(...أمرت أف أقاتؿ الناس، حتى يشيدوا أف ال إلو إال اهلل )في حديث 
- )( 256/البقرة -(...ال إكراه في الديف): القرآف، في قولو تعالى

    وىذا المنيج ال يساعد في إقناع الناس باإلسالـ، إنما ىي ىزيمة فكرية ووقوع في المصيدة، 
وتراجع عف الشخصية اإلسالمية، وىذا شبيو بما فعمو المعتزلة قديما، عندما أرادوا أف يبينوا أف 

اإلسالـ ال يتنافى مع العقؿ، فأنكروا كثيرًا مف األحكاـ والعقائد الثابتة وطعنوا في أحاديث 
الصحيحيف ليبرىنوا أف اإلسالـ ال يتنافى مع مقررات الفالسفة وتوجيات تمؾ الفترة، فماذا كانت 

 ()" فال لإلسالـ نصروا وال لمفالسفة كسروا : "كانت كما قاؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمية! النتيجة؟

   نسأؿ اهلل تعالى أف يحفظ عمينا ديننا وعقولنا، وأف ال يجعؿ لمشيطاف وحب الشيرة سبيال عمينا، 
وأف ييسر لنا القياـ بأمانة العمـ، وأف يسدد خطانا، وأف يجمع عمى الحؽ شممنا، إنو ولي ذلؾ 

. والقادر عميو

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                والحمد هلل رب العالميف
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